
اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠أحمد أحمد البدوى محمد١ حقوق
٢٤أحمد أسامة عطية سيد٢ حقوق
٢٦أحمد ابراهيم عبد العال مهران٣ حقوق
٢٥أحمد األمير على مجلى٤ حقوق
٢٦أحمد الصادق محمود العارف٥ حقوق
٢٥أحمد بكرى محمد احمد٦ حقوق
٢٤أحمد بهاء الدين عبد المنعم٧ حقوق
٢٩أحمد ثابت جالل محمد٨ حقوق
٢٥أحمد جمال احمد ابراهيم٩ حقوق

٢٣أحمد جمال محمد أحمد١٠ حقوق
٢٤أحمد جمال محمود حلمى١١ حقوق
٢٧أحمد حسن عبد الغنى على١٢ حقوق
٢٦أحمد حسن على حسن١٣ حقوق
٢٥أحمد حسنى زكى محمد١٤ حقوق
٢٤أحمد حسين محمد جاد١٥ حقوق
٢٩أحمد حماده صالح عبد العال١٦ حقوق
٢٥أحمد حماده عبد المنعم١٧ حقوق
٢٦أحمد حمدان حسين علوان١٨ حقوق
٢٧أحمد خلف عبد المنعم محمد١٩ حقوق
٢٩أحمد رشاد ماهر غزالى٢٠ حقوق
٣١أحمد رفاعى عطيفى رفاعى٢١ حقوق
٢٣أحمد رمضان عبد الرحمن٢٢ حقوق
٢٥أحمد صالح صديق عبد الغنى٢٣ حقوق
٢٣أحمد صالح الدين رمضان٢٤ حقوق
٢٧أحمد طاهر حسن محمد٢٥ حقوق
٣٠أحمد طاهر حسن هاشم٢٦ حقوق
٣١أحمد طلعت أحمد حسن٢٧ حقوق

صفحة ١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥أحمد طلعت أحمد حسن٢٨ حقوق
٢٨أحمد طه محمد حسين٢٩ حقوق
٢٧أحمد عاشور نعمان٣٠ حقوق
٢٤أحمد عبد الباسط٣١ حقوق
٢٥أحمد عبد الحفيظ خضر عمر٣٢ حقوق
٢٦أحمد عبد الرؤف محمد نصرت٣٣ حقوق
٢٩أحمد عبد الرازق عبد العال٣٤ حقوق
٢٧أحمد عبد السالم محمد عثمان٣٥ حقوق
٢٩أحمد عبد العظيم فراج٣٦ حقوق
٢٦أحمد عبد الكريم أحمد يونس٣٧ حقوق

صفحة ٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣أحمد عبد الكريم نجار عطا١ حقوق
٢٧أحمد عبد المبدى محمد على٢ حقوق
٢٤أحمد عبد المنعم صديق عبد هللا٣ حقوق
٢٥أحمد عبد المنعم محمد٤ حقوق
٢٩أحمد عبد الناصر شحاته٥ حقوق
٢٥أحمد عبد النعيم سيد محمد٦ حقوق
٢٣أحمد عدلى محمد٧ حقوق
٢٣أحمد عزت عبد الشافى عبد الرحمن٨ حقوق
٢٦أحمد علم أحمد خليفة٩ حقوق

٣١أحمد فؤاد كامل عصيمى١٠ حقوق
٢٥أحمد فتحى أحمد حسين١١ حقوق
٢٦أحمد فتحى فايز محمد١٢ حقوق
٢٨أحمد فضل عبد هللا عابدين١٣ حقوق
٢٨أحمد فوزى أحمد حسين١٤ حقوق
٢٦أحمد كمال على حسن١٥ حقوق
٢٥أحمد محسن عشرى عبد الحميد١٦ حقوق
٢٤أحمد محمد أبو زياد قطب١٧ حقوق
٢٦أحمد محمد أحمد عبد الرحمن محمد١٨ حقوق
٢٣أحمد محمد أسحاق محمد١٩ حقوق
٢٦أحمد محمد ابراهيم على فرغلى٢٠ حقوق
٢٨أحمد محمد االمير أحمد٢١ حقوق
٢٦أحمد محمد حسين عبد العال٢٢ حقوق
٢٥أحمد محمد سيد محمد٢٣ حقوق
٣٠أحمد محمد محمد ثابت٢٤ حقوق
٢٤أحمد محمد مصطفى عبد الحليم٢٥ حقوق
٢٧أحمد محمد همام هشام٢٦ حقوق
٢٣أحمد محمود عبد الدايم محمد٢٧ حقوق

صفحة ٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧أحمد محمود ممتاز٢٨ حقوق
٢٣أحمد محى الدين محمود دسوقى٢٩ حقوق
٢٨أحمد مختار سيد جمعة٣٠ حقوق
٣١أحمد مصطفى سيد على٣١ حقوق
٢٩أحمد مصطفى سيد مصطفى٣٢ حقوق
٢٨أحمد مصطفى كامل عبد السيد٣٣ حقوق
٣٠أحمد مصطفى محمد على٣٤ حقوق
٢٥أحمد ناجح محمود عمر٣٥ حقوق
٢٨أحمد نبيبل سيد٣٦ حقوق
٢٦أحمد نجيب شوقى زناتى٣٧ حقوق

صفحة ٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣أحمد نشأت صديق حميد١ حقوق
٢٥أحمد هاشم محمد مغربى٢ حقوق
٢٤أدم محمد محمود احمد٣ حقوق
٢٨أدهم صالح عيسوى سيد٤ حقوق
٢٧أرميا جابر لبيب ناروز٥ حقوق
٣١أسامة ابراهيم محمود محمد٦ حقوق
٢٤أسامة محمود عبد الناصر٧ حقوق
٢٩أسراء محمود عبد النظير أبو العال٨ حقوق
٢٤إسالم عادل علي خليفه٩ حقوق

٢٩أسماء حسن أحمد ملوى١٠ حقوق
٢٣أسماء ضاحى محمد محمد١١ حقوق
٢٢أسماء عبد المغنى محمد محمد١٢ حقوق
٢٧أسماء على محمود عبد الحافظ١٣ حقوق
٢٣أسماء محمد صديق احمد١٤ حقوق
٢٧أسمار أبو بكر على حسن١٥ حقوق
٢٦آمال جابر فايد أحمد١٦ حقوق
٢٥أمجد سمير تودرى بانود١٧ حقوق
٢٨أمجد محمود حسن محمد١٨ حقوق
٢٤أمير عبد هللا يعقوب عشم١٩ حقوق
٢٣أمير محمد سيد محمد٢٠ حقوق
٢٩أميرة حسن عبد السالم سيد٢١ حقوق
٢٣أميرة رمضان محمود مرسى٢٢ حقوق
٢٨أميرة على سيد على٢٣ حقوق
٢٧أميرة محمد عبد الوارث عثمان٢٤ حقوق
٢٥أميرة نبيل عبد العظيم شعراوى٢٥ حقوق
٢٧أمينة عنتر حامد عيسوى٢٦ حقوق
٣٠آيات أحمد محمد سيد٢٧ حقوق

صفحة ٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٢أيمن راضى نصير جرجس٢٨ حقوق
٢٤إيمن عيد حسن حسين٢٩ حقوق
٢٤ابانوب جالل كامل فهيم٣٠ اداب 
٢٤ابانوب حسنى سعد٣١ حقوق
٢٤ابانوب روحى فايق فهيم٣٢ حقوق
٢٤ابانوب كامل راغب بشاى٣٣ حقوق
٢٢ابانوب مجدى سعيد بخيت٣٤ تجارة 
٢٣ابانوب مراد يوحنا رنى حنا٣٥ تجارة 
٢٣ابانوب ميشيل رزق حبيب٣٦ حقوق
٢٤ابتسام رمضان احمد محمد٣٧ اداب 

صفحة ٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٢ابتسام رمضان احمد محمد السيد١ خدمة اجتماعية
٢٢ابتسام سمعان كرلس اسكندر٢ حقوق
٢٣ابتسام على سيد على٣ حقوق
٢٢ابتسام مجدى ابراهيم شحاته حسن٤ خدمة اجتماعية
٢٣ابتسام مصطفى صديق مصطفى٥ اداب 
٢٣ابتسام نصر سعيد على٦ خدمة اجتماعية
٢٨ابتسام هاشم ابوزيد٧ حقوق
٢٤ابتهال عبد الرحيم فرغلى محمد٨ اداب 
٢٣ابرام ابراهيم صليب جبرة٩ حقوق

٢٨ابرام ادوارد صادق١٠ حقوق
٢٨ابرام الكسان القس ميخائيل القمص حنس١١ اداب 
٢٧ابرام اميل انيس بياض١٢ تجارة 
٢٧ابرام جمال ذكى حفظ هللا١٣ خدمة اجتماعية
٢٥ابرام حسنى بشرى ينى١٤ اداب 
٢٥ابرام سمعان كرلس اسكندر١٥ نظم معلومات 
٢٤ابرام ظريف رشدى ويصا١٦ خدمة اجتماعية
٢٩ابرام كمال شاكر لوقا١٧ خدمة اجتماعية
٢٦ابرام ماهر سامى جرجس١٨ حقوق
٢٧ابرام مجدى فرج ابراهيم١٩ حقوق
٢٤ابرامن فايز فراد متباس٢٠ حقوق
٣٠ابراهيم احمد ابراهيم احمد٢١ حقوق
٣٠ابراهيم احمد ابراهيم محمد ابو عليو٢٢ شريعة وقانون
٢٩ابراهيم احمد محمد عبد الحافظ٢٣ شريعة وقانون
٢٧ابراهيم اسماعيل ابو رحاب٢٤ حقوق
٣١ابراهيم الحسين ابراهيم٢٥ حقوق
٣٠ابراهيم ثابت محمد ابراهيم٢٦ شريعة وقانون
٢٥ابراهيم حسن عبد الحفيظ عطية٢٧ حقوق

صفحة ٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥ابراهيم حسن عبد العال ابراهيم٢٨ حقوق
٢٧ابراهيم خليل محمد خليل٢٩ خدمة اجتماعية
٢٥ابراهيم خليل واصف جرجس٣٠ تجارة 
٢٤ابراهيم رجب احمد٣١ حقوق
٢٧ابراهيم رجب عبد الغنى عبد الموجود٣٢ حقوق
٢٤ابراهيم رفعت ابراهيم منسى٣٣ تجارة 
٢٥ابراهيم رفعت جاد الرب احمد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٩ابراهيم رمضان  محمد ابراهيم٣٥ شريعة وقانون
٢٨ابراهيم سيد ابراهيم٣٦ نظم معلومات 
٣٢ابراهيم سيد صادق٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨ابراهيم صالح ابراهيم١ نظم معلومات 
٢٤ابراهيم طلعت سليمان٢ حقوق
٢٦ابراهيم عاطف كامل تاوضروس٣ خدمة اجتماعية
٢٤ابراهيم عبد الراضى احمد السيد٤ حقوق
٢٥ابراهيم عبد الرحيم عبده احمد٥ تجارة 
٢٧ابراهيم عبد العواض ابو زيد محمد٦ حقوق
٢٦ابراهيم عبد الفتاح عبد الناصر ابو سيف٧ تجارة 
٢٩ابراهيم عبد الفتاح محمد ابراهيم٨ حقوق
٢٤ابراهيم عبد الناصر احمد شحاته٩ حقوق

٢٧ابراهيم على نعمان مسلم١٠ خدمة اجتماعية
٢٧ابراهيم عياد رزق مكاريوس١١ اداب 
٣١ابراهيم فاروق احمد محمد١٢ تجارة 
٣١ابراهيم فتحي ابراهيم شحاته١٣ حقوق
٢٧ابراهيم كمالي علي ابراهيم١٤ شريعة وقانون
٢٩ابراهيم محمد ابراهيم خليل١٥ اداب 
٢٨ابراهيم محمد ابراهيم محمد١٦ شريعة وقانون
٢٧ابراهيم محمد ابراهيم محمد١٧ حقوق
٢٥ابراهيم محمد عبد السميع أحمد١٨ حقوق
٢٧ابراهيم محمد محمود خليفة١٩ تجارة 
٢٧ابراهيم محمود محمد عبد المجيد٢٠ حقوق
٢٦ابراهيم مرزق عبد السالم صالح٢١ شريعة وقانون
٣٠ابراهيم مرزوق رزق هللا شحاته٢٢ تجارة 
٢٩ابراهيم نادى ناجح عبد الرحيم٢٣ شريعة وقانون
٢٦ابرهيم محمد محمد احمد٢٤ اداب 
٢٥ابو الحسن هريدى محمد رياض٢٥ تجارة 
٢٢ابو العال سيد ابو العال على٢٦ حقوق
٢٧ابو العال صالح احمد عثمان٢٧ حقوق

صفحة ٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٢ابو الفرج على محمد احمد٢٨ خدمة اجتماعية
٢٨ابو القاسم مصطفى محمود عليوه٢٩ شريعة وقانون
٢٨ابو النور عطا شحاته قطب٣٠ شريعة وقانون
٢٦ابو بكر ابو اليزيد عبد هللا٣١ حقوق
٢٥ابو بكر محمد احمد حسن٣٢ شريعة وقانون
٣٢ابو بكر محمد احمد عبد الرحيم٣٣ شريعة وقانون
٢٧ابو بكر محمد احمد مختار٣٤ تجارة 
٢٧ابو بكر محمد عبد العزيز على محمد٣٥ تجارة 
٢٤ابو بكر محمد محمود محمد٣٦ شريعة وقانون
٢٤ابو بكر محمد محمود محمد يوسف٣٧ شريعة وقانون

صفحة ١٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٢ابو زيد احمد محمد احمد١ شريعة وقانون
٢٤اثار محمد على عبد الباقى٢ خدمة اجتماعية
٢٦احسان جاد السمان خليفة٣ شريعة وقانون
٢٣احسان محمد محمود عبد الجليل٤ حقوق
٢٧احالم سيد سيد احمد٥ خدمة اجتماعية
٢٥احالم شوقى عثمان يونس٦ تجارة 
٣١احالم على حسنى محمد٧ خدمة اجتماعية
٢٨احالم مضى صابر عبد الرجال٨ خدمة اجتماعية
٢٨احمد ابراهيم احمد الجاللى٩ حقوق

٢٨احمد ابراهيم جعفر حسن١٠ شريعة وقانون
٢٤احمد ابراهيم حسن محمد١١ حقوق
٢٥احمد ابراهيم سيد احمد١٢ خدمة اجتماعية
٢٤احمد ابراهيم عبد الحليم عبد السالم١٣ تجارة 
٣١احمد ابراهيم عبد الحميد اسماعيل١٤ اداب 
٣٠احمد ابراهيم عبد النعيم فهمى١٥ تجارة 
٢٤احمد ابراهيم على حسين١٦ تجارة 
٣٢احمد ابراهيم محمود عبد الحافظ١٧ حقوق
٣٢احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم١٨ حقوق
٢٣احمد ابو الحمد فهمى ابراهيم١٩ حقوق
٣٠احمد ابو الغيط عبد العليم محمد٢٠ خدمة اجتماعية
٣٠احمد ابو بكر ابو زيد٢١ حقوق
٢٤احمد ابو بكر صديق احمد٢٢ تجارة 
٢٦احمد ابو زيد يونس ابو زيد٢٣ نظم معلومات 
٢٨احمد ابو طالب صديق عبد الرحيم٢٤ خدمة اجتماعية
٢٨احمد احمد سالم احمد٢٥ حقوق
٢٩احمد احمد غالب بدوى٢٦ خدمة اجتماعية
٣٠احمد اسامة عبد اللطيف٢٧ حقوق

صفحة ١١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤احمد اسامة عطية سيد٢٨ حقوق
٢٤احمد اسعد عثمان احمد٢٩ حقوق
٢٨احمد اسماعيل اسماعيل خليل٣٠ شريعة وقانون
٢٤احمد البدرى عبد الرحيم غانم حسين٣١ خدمة اجتماعية
٢٧احمد الداش محمود ابراهيم٣٢ شريعة وقانون
٢٦احمد الشافعى نجيب محمود احمد٣٣ شريعة وقانون
٢٥احمد انور صادق محمد٣٤ شريعة وقانون
٢٧احمد انور محمود سيد٣٥ اداب 
٢٥احمد ايمن احمد صالح٣٦ حقوق
٢٨احمد باشا عبد الحميد احمد٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٢احمد بخيت احمد نصر١ حقوق
٢٦احمد بخيت عفيفى احمد٢ تجارة 
٢٥احمد بدوى مصطفى احمد٣ تجارة 
٢٥احمد بغدادي احمد مرسي٤ شريعة وقانون
٢٤احمد بهاء الدين شعبان عبد العال٥ زراعة
٢٤احمد بهاء الدين على عبد الرحمن٦ تجارة 
٢٨احمد ثابت احمد بدر٧ شريعة وقانون
٣٠احمد ثابت خالد احمد ريف٨ خدمة اجتماعية
٢٧احمد ثابت مجلى عبد العال٩ حقوق

٢٩احمد ثابت محمد ثابت١٠ حقوق
٣٠احمد ثروت خيري ابراهيم١١ شريعة وقانون
٢٥احمد جابر ابوزيد جابر١٢ حقوق
٢٥احمد جابر احمد ابو زيد١٣ شريعة وقانون
٣٢احمد جاد احمد عبد الغفار١٤ خدمة اجتماعية
٢٥احمد جالل احمد محمد١٥ تجارة 
٢٥احمد جمال احمد جودة١٦ حقوق
٢٥احمد جمال احمد سليمان١٧ حقوق
٢٥احمد جمال احمد محمود١٨ تجارة 
٢٣احمد جمال احمد هريدى١٩ خدمة اجتماعية
٢٥احمد جمال الدين احمد مرسى٢٠ تجارة 
٢٥احمد جمال امام ابراهيم٢١ حقوق
٢٦احمد جمال ثابت فرغلى٢٢ حقوق
٢٤احمد جمال دياب عبد الجليل٢٣ زراعة
٢٨احمد جمال رجب سليم٢٤ خدمة اجتماعية
٣١احمد جمال شحات موسى٢٥ خدمة اجتماعية
٣٠احمد جمال عبد الحكيم فنارى٢٦ خدمة اجتماعية
٢٥احمد جمال عبد الحميد عبد الرحيم٢٧ تجارة 

صفحة ١٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧احمد جمال عبد الساتر٢٨ حقوق
٢٥احمد جمال عبد الوكيل شاهين٢٩ تجارة 
٣٢احمد جمال عبدهللا مصطفى٣٠ اداب 
٢٦احمد جمال فرغلى احمد٣١ حقوق
٢٤احمد جمال كامل قاسم٣٢ تجارة 
٣٠احمد جمال محروس فراج٣٣ تجارة 
٢٤احمد جمال محمد احمد محمود٣٤ زراعة
٢٦احمد جمال محمد خليفة حسن٣٥ اداب 
٢٣احمد جمال محمد مصبح٣٦ حقوق
٢٦احمد جمال مصطفى فرغلى٣٧ ادارة اعمال 

صفحة ١٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥احمد جمال مصطفى فرغلى١ تجارة 
٢٤احمد جمال يوسف سيد٢ تجارة 
٢٦احمد جمعة سعد فرغلى٣ حقوق
٣١احمد جمعه عبد الحفيظ احمد٤ حقوق
٢٩احمد حامد حسن ابراهيم٥ حقوق
٢٦احمد حامد عبد العظيم٦ حقوق
٢٦احمد حامد مرغنى اطلبه٧ حقوق
٣٠احمد حجازى صديق عبد الحكيم٨ خدمة اجتماعية
٢٤احمد حربى محمد حسين٩ حقوق

٣٢احمد حسن ابراهيم حسين١٠ تجارة 
٢٥احمد حسن احمد حسن١١ شريعة وقانون
٢٦احمد حسن احمد محمد١٢ تجارة 
٢٣احمد حسن احمد مهران١٣ تجارة 
٢٦احمد حسن جمعه بدينى١٤ خدمة اجتماعية
٣٠احمد حسن سيد حسين١٥ اداب 
٢٤احمد حسن عبد الرازق ابو العال١٦ نظم معلومات 
٣١احمد حسن على يوسف١٧ تجارة 
٢٤احمد حسن فواز حامد١٨ خدمة اجتماعية
٢٩احمد حسن محمد احمد١٩ شريعة وقانون
٢٨احمد حسن محمد حسن٢٠ شريعة وقانون
٢٣احمد حسن محمد حسين٢١ خدمة اجتماعية
٣٢احمد حسن محمد على٢٢ تجارة 
٢٨احمد حسن محمود عبد الحافظ٢٣ حقوق
٢٥احمد حسنى عبد الرحمن هريدى٢٤ تجارة 
٢٣احمد حسين ابو الحسن عبد الفتاح٢٥ شريعة وقانون
٢٤احمد حسين ابو الحسن عبد الفتاح٢٦ شريعة وقانون
٢٧احمد حسين حسب النبى٢٧ تجارة 

صفحة ١٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤احمد حسين حسن على٢٨ حقوق
٣٢احمد حسين خليل حسين٢٩ حقوق
٢٧احمد حسين سيد حسين٣٠ شريعة وقانون
٣٠احمد حسين عبد الباسط احمد٣١ شريعة وقانون
٣٠احمد حسين علي عبد العال٣٢ شريعة وقانون
٢٨احمد حسين على عثمان٣٣ حقوق
٢٥احمد حسين فراج موسى٣٤ اداب 
٣٢احمد حسين محمد احمد٣٥ خدمة اجتماعية
٣٠احمد حماده محمد محمود٣٦ خدمة اجتماعية
٢٤احمد حماده محمود محمد٣٧ شريعة وقانون

صفحة ١٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨احمد حمد سيد محمد١ حقوق
٢٣احمد حمدان احمد على٢ اداب 
٢٣احمد حمدى احمد محمد٣ حقوق
٢٨احمد حمدى سيد عبد الخالق٤ خدمة اجتماعية
٣٠احمد حمدي سيد علي٥ شريعة وقانون
٢٩احمد حمدى كامل سعد٦ خدمة اجتماعية
٢٩احمد حمدى محمد احمد٧ خدمة اجتماعية
٢٥احمد حمدى محمود عبد هللا٨ حقوق
٣١احمد حمزة حسن سالم٩ خدمة اجتماعية

٣٢احمد حميده عبد الكريم سيد١٠ خدمة اجتماعية
٣١احمد حنفى عبد العليم عامر١١ خدمة اجتماعية
٢٩احمد حنفي محمود سيد١٢ شريعة وقانون
٢٧احمد خالد ذكريا غزالى١٣ تجارة 
٢٢احمد خالد عبد الرحمن حسن١٤ حقوق
٢٣احمد خالف عبد الوهاب صالح١٥ اداب 
٢٦احمد خليفة احمد ابراهيم١٦ خدمة اجتماعية
٢٤احمد خليفة سيد محمد١٧ اداب 
٢٧احمد خليفة علم الدين ةسيد١٨ خدمة اجتماعية
٢٧احمد خيري كمال عبد الرحمن سيد١٩ شريعة وقانون
٢٨احمد ديب عبد الرب احمد٢٠ حقوق
٢٦احمد ذكى ابو دهب طه٢١ خدمة اجتماعية
٢٦احمد راشد مصطفى محمد٢٢ خدمة اجتماعية
٢٢احمد رافت عزمى على٢٣ زراعة
٢٨احمد ربيع كامل محمد٢٤ خدمة اجتماعية
٢٧احمد رجب سيد توفيق٢٥ خدمة اجتماعية
٣٠احمد رجب عبد هللا صديق٢٦ اداب 
٢٤احمد رجب محمد صالح٢٧ اداب 

صفحة ١٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦احمد رجب وهمان محمد٢٨ اداب 
٢٤احمد رزق مرغنى سيد حماده٢٩ تجارة 
٢٦احمد رشدى على شحات٣٠ حقوق
٣٣احمد رفعت حسن مرزوق٣١ حقوق
٢٩احمد رفعت على سيد٣٢ حقوق
٢٤احمد رفعت محمد عبد الوهاب منسى٣٣ تجارة 
٢٣احمد رفعت محمود عبد العال٣٤ حقوق
٢٧احمد رمضان راشد احمد٣٥ خدمة اجتماعية
٢٦احمد رمضان عبد الكريم احمد٣٦ شريعة وقانون
٢٣احمد رميح احمد محمد مقبل٣٧ حقوق

صفحة ١٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧احمد زكريا عبد الستار سليم١ خدمة اجتماعية
٢٨احمد زكريا فرغلى عوض٢ خدمة اجتماعية
٢٥احمد زين العابدين تمام عبد العال٣ شريعة وقانون
٢٧احمد زين العابدين صادق٤ خدمة اجتماعية
٢٦احمد سامح محمود انور محمد٥ خدمة اجتماعية
٣٠احمد سامى عبد الخالق عبد الحميد٦ تجارة 
٢٧احمد سحيب توفيق مهدى٧ تجارة 
٢٦احمد سراج الدين احمد حمد هللا٨ حقوق
٣٠احمد سعد سليمان عبد الرحيم٩ ادارة اعمال 

٢٩احمد سعد سيد بكر١٠ حقوق
٢٧احمد سعد عبد الرحمن احمد١١ شريعة وقانون
٢٧احمد سعد محمد محمود١٢ خدمة اجتماعية
٣٠احمد سعيد ابو العال محمد١٣ شريعة وقانون
٢٨احمد سعيد احمد سليمان١٤ تجارة 
٣٠احمد سعيد ثابت حسين١٥ تجارة 
٢٨احمد سعيد ثابت عبد القادر السكري١٦ نظم معلومات 
٢٥احمد سعيد حلمى هوى١٧ خدمة اجتماعية
٢٣احمد سعيد على حسن١٨ زراعة
٢٦احمد سعيد محمد محمد١٩ نظم معلومات 
٢٨احمد سالمة عبد الحفيظ سيد٢٠ نظم معلومات 
٣٠احمد سالمة عبد العال عبد العزيز٢١ خدمة اجتماعية
٢٩احمد سالمه احمد عبد الرحمن٢٢ شريعة وقانون
٢٩احمد سمير عبد الحميد ادريس٢٣ حقوق
٢٨احمد سمير عبد النعيم متولى٢٤ تجارة 
٣٠احمد سمير محمد مرسى٢٥ خدمة اجتماعية
٣١احمد سيد ابراهيم سالم٢٦ تجارة 
٢٩احمد سيد ابراهيم سيد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧احمد سيد احمد ابو سدره٢٨ خدمة اجتماعية
٣٠احمد سيد احمد حسين٢٩ حقوق
٢٨احمد سيد احمد سيد٣٠ زراعة
٢٨احمد سيد ثابت قيله٣١ حقوق
٣١احمد سيد جاد المولى محمد٣٢ خدمة اجتماعية
٢٨احمد سيد حسن احمد٣٣ خدمة اجتماعية
٢٤احمد سيد حسن خليفة٣٤ تجارة 
٢٨احمد سيد حسن عبد العزيز٣٥ خدمة اجتماعية
٢٦احمد سيد حمدان احمد٣٦ حقوق
٢٥احمد سيد رياض عمر٣٧ حقوق

صفحة ٢٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥احمد سيد شرف الدين حماد١ شريعة وقانون
٢٣احمد سيد عبد الحفيظ سيد٢ تجارة 
٢٨احمد سيد عبد الحليم سيد منصور٣ خدمة اجتماعية
٢٨احمد سيد عبد الحميد عبد الوهاب٤ خدمة اجتماعية
٢٧احمد سيد عبد الغنى صالح٥ تجارة 
٢٣احمد سيد عبد المنعم عبد الرحيم٦ حقوق
٣٠احمد سيد عبد الناصر عبد الحكيم٧ حقوق
٢٣احمد سيد على احمد٨ تجارة 
٢٥احمد سيد علي عبد هللا٩ شريعة وقانون

٢٤احمد سيد على محمد١٠ تجارة 
٢٧احمد سيد على مرسى١١ خدمة اجتماعية
٢٧احمد سيد عمار عبد الغنى١٢ اداب 
٢٥احمد سيد محمد احمد١٣ شريعة وقانون
٢٧احمد سيد محمد احمد١٤ حقوق
٢٧احمد سيد محمد احمد١٥ خدمة اجتماعية
٣٠احمد سيد محمود حسانين١٦ حقوق
٢٨احمد سيد محمود سيد١٧ زراعة
٢٥احمد سيد محمود هاشم١٨ تجارة 
٢٨احمد سيد مصطفى سيد١٩ اداب 
٢٦احمد شاكر مرجان  محمد٢٠ شريعة وقانون
٢٦احمد شحاته عبد الجابر٢١ شريعة وقانون
٢٣احمد شحاته عبد الغنى محمد٢٢ خدمة اجتماعية
٢٩احمد شعبان عبد الحافظ بكر٢٣ خدمة اجتماعية
٢٦احمد شعبان عبد الحميد عبد الهادى٢٤ شريعة وقانون
٢٥احمد شعبان عبد الحى عبد المالك٢٥ تجارة 
٢٩احمد شوقى صديق٢٦ حقوق
٢٨احمد صابر شعبان قرين٢٧ اداب 

صفحة ٢١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥احمد صابر عبد العظيم احمد٢٨ خدمة اجتماعية
٢٩احمد صابر محمد احمد٢٩ حقوق
٢٤احمد صادق طلبه يوسف٣٠ حقوق
٢٩احمد صالح عبد الحكيم صالح٣١ شريعة وقانون
٢٨احمد صبرى محمود هارون٣٢ خدمة اجتماعية
٢٥احمد صدقى عبد القادر متولى٣٣ اداب 
٢٤احمد صفاء الدين احمد ماهر٣٤ حقوق
٢٧احمد صالح احمد نصر٣٥ خدمة اجتماعية
٢٧احمد صالح الدين محمود احمد٣٦ حقوق
٢٦احمد صالح زكى حسان٣٧ تجارة 

صفحة ٢٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧احمد صالح عبد االجواد١ نظم معلومات 
٢٥احمد صالح عبد البارى محمد٢ اداب 
٢٥احمد صالح عبد الاله على٣ تجارة 
٢٤احمد صالح على بخيت٤ حقوق
٢٨احمد صالح محمد٥ حقوق
٢٨احمد صالح محمد جاد٦ خدمة اجتماعية
٣٠احمد صالح محمود على٧ حقوق
٢٤احمد طلبه احمد عبد العال٨ شريعة وقانون
٢٣احمد طلعت حسن خليفة٩ حقوق

٢٥احمد طلعت عبد السميع سيد١٠ خدمة اجتماعية
٢٦احمد طلعت مصطفى كيك١١ حقوق
٢٥احمد عادل قطب عبد الرحمن١٢ شريعة وقانون
٢٥احمد عادل محمد درويش١٣ تجارة 
٢٢احمد عادل محمد سيد١٤ حقوق
٣٢احمد عادل محمد منصور١٥ زراعة
٣١احمد عاطف ابراهيم مصطفى١٦ نظم معلومات 
٢٤احمد عاطف احمد مهران نفادى١٧ خدمة اجتماعية
٣٠احمد عاطف السيد عبد الحفيظ١٨ خدمة اجتماعية
٢٤احمد عاطف عبد الموجود محمد١٩ شريعة وقانون
٢٤احمد عاطف على محمد فراج٢٠ حقوق
٢٥احمد عاطف محمد محمد٢١ اداب 
٢٧احمد عامر صادق عامر٢٢ اداب 
٢٤احمد عامر مصطفى حسن٢٣ حقوق
٢٧احمد عباس حسن احمد٢٤ حقوق
٢٥احمد عبد الباسط سيد سراج٢٥ تجارة 
٢٦احمد عبد التواب شعبان احمد٢٦ شريعة وقانون
٢٩احمد عبد الجابر حلمى عبد الحليم٢٧ ادارة اعمال 

صفحة ٢٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥احمد عبد الجابر على جابر٢٨ حقوق
٢٨احمد عبد الحفيظ عثمان احمد٢٩ حقوق
٢٧احمد عبد الحفيظ محمد على بكر٣٠ خدمة اجتماعية
٢٣احمد عبد الحليم سيد عبد الحليم٣١ اداب 
٢٥احمد عبد الحليم محمد صالح٣٢ اداب 
٢٤احمد عبد الحميد حسين محمد٣٣ شريعة وقانون
٣١احمد عبد الحميد سيد زيدان٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥احمد عبد الحميد طارق٣٥ حقوق
٢٩احمد عبد الحميد عبد الرحمن قناوى٣٦ شريعة وقانون
٣٠احمد عبد الحميد عطا ريان٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧احمد عبد الحميد محمد عبد العزيز١ حقوق
٣٠احمد عبد الرؤوف كامل علي٢ شريعة وقانون
٢٧احمد عبد الرازق فراج محمد٣ شريعة وقانون
٢٤احمد عبد الرازق محمد ماهر٤ نظم معلومات 
٢٤احمد عبد الرحمن احمد حسين٥ شريعة وقانون
٢٨احمد عبد الرحمن احمد سلطان٦ شريعة وقانون
٢٨احمد عبد الرحمن احمد على٧ خدمة اجتماعية
٢٥احمد عبد الرحمن احمد محمد٨ شريعة وقانون
٢٤احمد عبد الرحمن حسين احمد٩ حقوق

٢٩احمد عبد الرحمن صالح احمد١٠ شريعة وقانون
٢٤احمد عبد الرحمن علي احمد١١ شريعة وقانون
٣٢احمد عبد الرحمن فرغلى مهنى١٢ شريعة وقانون
٢٥احمد عبد الرحمن محمد محمود١٣ تجارة 
٣١احمد عبد الرحمن مرسي عبد الرحمن١٤ حقوق
٢٩احمد عبد الرحيم احمد عثمان١٥ حقوق
٣١احمد عبد الرحيم حسين عبد الرحيم١٦ شريعة وقانون
٢٢احمد عبد الرحيم محمد حامد١٧ اداب 
٢٨احمد عبد الرحيم هريدى سيد١٨ خدمة اجتماعية
٢٤احمد عبد الستار فرغلى تغبان١٩ حقوق
٢٣احمد عبد السالم احمد عبد اللطيف٢٠ حقوق
٣١احمد عبد الشافى احمد٢١ خدمة اجتماعية
٢٥احمد عبد الصادق انور عبد المالك٢٢ شريعة وقانون
٢٤احمد عبد العاطى عبد العزيز حسين٢٣ شريعة وقانون
٣٠احمد عبد العال ديب عبد البصير٢٤ خدمة اجتماعية
٢٩احمد عبد العال زكى٢٥ حقوق
٢٨احمد عبد العال سيد عبد هللا٢٦ شريعة وقانون
٣٠احمد عبد العال محمد محمد٢٧ حقوق

صفحة ٢٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٩احمد عبد العزيز محمد شاهين٢٨ شريعة وقانون
٢٧احمد عبد العزيز محمود٢٩ حقوق
٢٨احمد عبد العظيم احمد هشام٣٠ خدمة اجتماعية
٢٥احمد عبد العظيم محمد٣١ حقوق
٢٣احمد عبد العظيم محمد مصطفى٣٢ تجارة 
٢٨احمد عبد العظيم منصور محمد٣٣ حقوق
٢٧احمد عبد العليم زكى٣٤ حقوق
٢٦احمد عبد الغفار عبد الحميد محمد٣٥ تجارة 
٣٠احمد عبد الغنى عبد العال ابراهيم٣٦ شريعة وقانون
٢٤احمد عبد الفتاح عبد الحكيم محمد٣٧ تجارة 

صفحة ٢٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩احمد عبد الفتاح عبد الرحيم محمد١ حقوق
٢٣احمد عبد الفتاح محمد ابوزيد٢ حقوق
٢٩احمد عبد الفتاح محمود حسن٣ حقوق
٢٤احمد عبد الفتاح محمود محمد٤ حقوق
٢٦احمد عبد الكريم احمد٥ شريعة وقانون
٢٨احمد عبد الكريم نجيب على عاشور٦ خدمة اجتماعية
٢٧احمد عبد الاله يوسف طه٧ شريعة وقانون
٢٣احمد عبد اللطيف عبدالحميد سيد٨ شريعة وقانون
٢٥احمد عبد هللا انور محمد٩ حقوق

٢٧احمد عبد هللا صبره صاوى١٠ حقوق
٢٣احمد عبد هللا فرغلى عبد هللا١١ حقوق
٢٩احمد عبد هللا محمد سنوسي١٢ شريعة وقانون
٢٧احمد عبد هللا محمود طلبة١٣ شريعة وقانون
٢٤احمد عبد المالك حفنى مصطفى١٤ شريعة وقانون
٢٧احمد عبد المجيد محمود عبد المجيد١٥ تجارة 
٣١احمد عبد المحسن عبده عثمان١٦ خدمة اجتماعية
٣٠احمد عبد المعز احمد١٧ حقوق
٢٦احمد عبد المعز عباس١٨ تجارة 
٢٨احمد عبد المعز عبد الحميد محمد١٩ خدمة اجتماعية
٣٠احمد عبد المغيث عبد الستار يونس٢٠ تجارة 
٢٤احمد عبد المنعم عبد هللا حسن٢١ حقوق
٢٨احمد عبد المنعم فرغلي محمد٢٢ نظم معلومات 
٢٥احمد عبد المنعم محمد عبد السالم٢٣ شريعة وقانون
٢٨احمد عبد المنعم محمد عبد العال٢٤ حقوق
٣٠احمد عبد المنعم محمد محمد٢٥ خدمة اجتماعية
٢٦احمد عبد الموجود احمد٢٦ حقوق
٢٧احمد عبد الناصر حسن احمد٢٧ حقوق

صفحة ٢٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦احمد عبد الناصر صالح سنوسى٢٨ تجارة 
٢٩احمد عبد الناصر عبد هللا محمد٢٩ تجارة 
٢٤احمد عبد الناصر على محمد٣٠ اداب 
٢٥احمد عبد النعيم على حسين٣١ حقوق
٢٤احمد عبد الوهاب احمد محمد٣٢ شريعة وقانون
٢٥احمد عبد الوهاب زكى عبد الوهاب٣٣ تجارة 
٢٧احمد عبدالقادر احمد عبد القادر٣٤ اداب 
٣٠احمد عبده حماد عبد الظاهر٣٥ خدمة اجتماعية
٢٥احمد عثمان عثمان صديق٣٦ شريعة وقانون
٢٦احمد عثمان على محمد٣٧ حقوق

صفحة ٢٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥احمد عدلى سطوحى فرغلى١ حقوق
٢٩احمد عرفه ابوزيد على٢ خدمة اجتماعية
٢٣احمد عرفه سيد حسين٣ خدمة اجتماعية
٢٢احمد عرفه محمد حسن٤ خدمة اجتماعية
٢٥احمد عرندس برقى عبد المقصود٥ حقوق
٢٥احمد عزت حسن محفوظ٦ شريعة وقانون
٢٧احمد عزوز احمد ابو العز احمد٧ خدمة اجتماعية
٢٦احمد عشرى محمد كامل٨ خدمة اجتماعية
٢٥احمد عصام الدين احمد محمد٩ حقوق

٢٣احمد عصام قطب محمد١٠ تجارة 
٢٤احمد عصمت عبد النعيم بخيت١١ خدمة اجتماعية
٢٩احمد عصمت على مصطفى١٢ تجارة 
٢٦احمد عطية احمد عبد الرسول١٣ شريعة وقانون
٢١احمد عطية احمد مصبح١٤ حقوق
٢٥احمد عطية توفيق عمر١٥ خدمة اجتماعية
٣١احمد عطيه محمد عطيه١٦ شريعة وقانون
٢٨احمد على احمد ابو زيد١٧ خدمة اجتماعية
٢٧احمد على احمد حسين١٨ حقوق
٢٦احمد على احمد حسين١٩ خدمة اجتماعية
٢٦احمد على احمد محمد٢٠ حقوق
٢٩احمد علي البدري احمد٢١ نظم معلومات 
٢٦احمد على حسانين احمد٢٢ حقوق
٢٤احمد علي حسن محمد٢٣ شريعة وقانون
٢٥احمد على حسنين احمد٢٤ حقوق
٢٤احمد على حسين احمد٢٥ اداب 
٢٥احمد على زارع محمد٢٦ تجارة 
٣٠احمد على زيد حسانين٢٧ حقوق

صفحة ٢٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨احمد على عامر على٢٨ حقوق
٢٦احمد على عبد الرحمن على٢٩ حقوق
٢٩احمد علي قطب٣٠ شريعة وقانون
٢٥احمد على محمد محمد٣١ زراعة
٢٨احمد على محمد محمود ضاحى٣٢ حقوق
٢٧احمد علي مرزوق سيد٣٣ نظم معلومات 
٢٤احمد عماد الدين محمود عبد المجيد٣٤ تجارة 
٢٥احمد عمادالدين رشاد عبد الحافظ٣٥ خدمة اجتماعية
٣١احمد عمر عمرو ابراهيم٣٦ خدمة اجتماعية
٢٩احمد عمر فوزى حمدان٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٣٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧احمد عمران احمد عثمان١ حقوق
٣١احمد عيد احمد محمود٢ حقوق
٣٢احمد عيد محمد مصطفى٣ خدمة اجتماعية
٣٢احمد عيسى عبد الحليم عيسى٤ شريعة وقانون
٢٦احمد عيسى عمر عيسى٥ حقوق
٢٣احمد غيط احمد٦ حقوق
٢٩احمد فؤاد احمد هريدى٧ تجارة 
٣١احمد فاروق سيد عبدالوارث٨ اداب 
٣٢احمد فاروق عبد ربه احمد٩ خدمة اجتماعية

٢٦احمد فاروق محمود محمد١٠ تجارة 
٢٣احمد فايز عوض محمود محمد١١ خدمة اجتماعية
٢٥احمد فتحى احمد علوانى١٢ تجارة 
٢٦احمد فتحي ثابت حسين١٣ نظم معلومات 
٢٨احمد فتحى جالل حامد١٤ حقوق
٢٦احمد فتحى حسن احمد١٥ حقوق
٣١احمد فتحى سيد عرفه١٦ ادارة اعمال 
٢٤احمد فتحى عبد الفتاح ابو بكر١٧ اداب 
٢٥احمد فتحي عبد النعيم حسن١٨ نظم معلومات 
٣٢احمد فتحى عبد الوكيل١٩ حقوق
٢٨احمد فتحي عبده عبد الفهيم٢٠ شريعة وقانون
٢٤احمد فتحى على فراج٢١ تجارة 
٢٦احمد فتحى محمد محمود٢٢ اداب 
٣١احمد فرحان محمد عوض٢٣ شريعة وقانون
٣١احمد فرغلى ذكى محمد ابراهيم٢٤ تجارة 
٢٨احمد فرغلى رمضان ابراهيم٢٥ خدمة اجتماعية
٢٨احمد فرغلي علي احمد٢٦ شريعة وقانون
٣٠احمد فريد ميرغنى عبد المحسن٢٧ حقوق

صفحة ٣١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٩احمد فكرى محمود عبد الفتاح٢٨ حقوق
٢٣احمد فيصل محمد مهران٢٩ حقوق
٢٧احمد فيصل محمد مهران٣٠ تجارة 
٣١احمد قرنه بدوى محمد٣١ خدمة اجتماعية
٢٨احمد قطب على عبد المعطى٣٢ خدمة اجتماعية
٢٧احمد كامل حامد يسين٣٣ شريعة وقانون
٣١احمد كامل عبد الحفيظ سعيد٣٤ شريعة وقانون
٢٧احمد كامل عبد الرحمن٣٥ تجارة 
٢٥احمد كامل عيسى مراد٣٦ حقوق

صفحة ٣٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٢احمد كمال الدين محمد يونس١ حقوق
٢٨احمد كمال سيد محمد سيد النجار٢ زراعة
٢٦احمد كمال شوقي مقلد٣ شريعة وقانون
٢٦احمد كمال عبد الصبور رشوان٤ حقوق
٢٦احمد كمال عبد العزيز احمد٥ شريعة وقانون
٢٦احمد كمال علي عبد الحميد٦ شريعة وقانون
٢٤احمد كمال محمود محمد٧ تجارة 
٢٩احمد ماهر عثمان احمد٨ شريعة وقانون
٣٢احمد ماهر علي محمد٩ شريعة وقانون

٢٨احمد ماهر محمد موسى عامر١٠ حقوق
٣٠احمد متولى احمد عبد النبى١١ خدمة اجتماعية
٢٤احمد مجدي عبد العليم عبد العال١٢ شريعة وقانون
٢٥احمد محروس محفوظ محمد١٣ خدمة اجتماعية
٢٥احمد محروس محمد حسين١٤ اداب 
٢٦احمد محمد ابراهيم احمد١٥ شريعة وقانون
٣٢احمد محمد ابراهيم محمد١٦ خدمة اجتماعية
٣١احمد محمد احمد ابراهيم١٧ تجارة 
٢٥احمد محمد احمد حسن١٨ خدمة اجتماعية
٢٦احمد محمد احمد حسين١٩ تجارة 
٣٢احمد محمد احمد خضير٢٠ زراعة
٢٧احمد محمد احمد رفاعى٢١ اداب 
٢٣احمد محمد احمد عبد العزبز٢٢ حقوق
٣٠احمد محمد احمد عبد المحسن٢٣ خدمة اجتماعية
٢٩احمد محمد احمد على٢٤ خدمة اجتماعية
٢٧احمد محمد احمد محمد٢٥ نظم معلومات 
٢٤احمد محمد احمد محمد سريع٢٦ خدمة اجتماعية
٢٤احمد محمد احمد محمد على٢٧ حقوق

صفحة ٣٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥احمد محمد احمد محمد على٢٨ حقوق
٢٥احمد محمد احمد مصطفى حماد٢٩ خدمة اجتماعية
٣١احمد محمد احمد نعمانى٣٠ تجارة 
٢٦احمد محمد السيد محمد٣١ نظم معلومات 
٣٠احمد محمد المصطفى عبد الرحمن٣٢ خدمة اجتماعية
٢٦احمد محمد امام على فراج٣٣ اداب 
٢٤احمد محمد امين احمند٣٤ حقوق
٢٧احمد محمد امين حامد٣٥ حقوق
٢٥احمد محمد بهاء الدين عبد العليم عبد الحافظ٣٦ خدمة اجتماعية
٢٤احمد محمد توفيق عبد الرحيم٣٧ حقوق
٢٧احمد محمد ثابت محمود٣٨ تجارة 

صفحة ٣٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٩احمد محمد جمال الدين احمد محمد١ تجارة 
٢٥احمد محمد جمال الدين احمد محمد٢ زراعة
٢٩احمد محمد جمال الدين محمد على٣ تجارة 
٢٨احمد محمد حامد خالد ابو بكر٤ خدمة اجتماعية
٢٤احمد محمد حسام سليم٥ ادارة اعمال 
٢٨احمد محمد حسن على فرج٦ شريعة وقانون
٢٧احمد محمد حسن محمد مهران٧ خدمة اجتماعية
٢٦احمد محمد حلمي عبد الحفيظ٨ نظم معلومات 
٢٦احمد محمد خلف حسان٩ خدمة اجتماعية

٣٠احمد محمد راشد ثابت١٠ خدمة اجتماعية
٢٦احمد محمد رضا محمد محمد١١ تجارة 
٢٨احمد محمد رفعت سيد اسماعيل١٢ خدمة اجتماعية
٢٦احمد محمد سليمان عبد الجليل١٣ حقوق
٣٠احمد محمد سمير عبد الهادى١٤ حقوق
٢٦احمد محمد سمير عبد الوهاب١٥ تجارة 
٢٨احمد محمد سيد احمد١٦ حقوق
٢٥احمد محمد سيد احمد سالم١٧ حقوق
٢٥احمد محمد سيد بكرى١٨ حقوق
٣٠احمد محمد سيد حسن سمكه١٩ خدمة اجتماعية
٢٤احمد محمد سيد صالحين٢٠ حقوق
٢٤احمد محمد سيد فضل٢١ حقوق
٢٨احمد محمد صديق حسين٢٢ حقوق
٢٧احمد محمد صديق صديق على٢٣ خدمة اجتماعية
٢٦احمد محمد صديق نصير٢٤ شريعة وقانون
٢٨احمد محمد صالح الدين محمود٢٥ حقوق
٢٦احمد محمد صالح فرغلى٢٦ اداب 
٢٣احمد محمد عبد الحكيم٢٧ حقوق

صفحة ٣٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦احمد محمد عبد الحليم محمود٢٨ تجارة 
٢٤احمد محمد عبد الرازق البازلى٢٩ خدمة اجتماعية
٢٩احمد محمد عبد الرحمن دقيلة٣٠ شريعة وقانون
٣٠احمد محمد عبد العزيز على محمد٣١ خدمة اجتماعية
٢٣احمد محمد عبد العليم طه٣٢ تجارة 
٢٢احمد محمد عبد الغنى عثمان٣٣ تجارة 
٢٨احمد محمد عبد المنعم على٣٤ شريعة وقانون
٣١احمد محمد عبد الناصر عبد هللا٣٥ حقوق
٢٥احمد محمد عبود احمد على٣٦ خدمة اجتماعية
٢٥احمد محمد عثمان عبد الجواد٣٧ حقوق

صفحة ٣٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥احمد محمد عطية طه١ تجارة 
٢٤احمد محمد عالم عبد السالم٢ شريعة وقانون
٢٦احمد محمد عالم محمد٣ شريعة وقانون
٢٦احمد محمد علي بكر٤ شريعة وقانون
٢٦احمد محمد على حسن٥ حقوق
٢٦احمد محمد على هاشم٦ خدمة اجتماعية
٢٩احمد محمد عمرو محمد٧ حقوق
٣١احمد محمد فتحى فرغلى٨ تجارة 
٢٧احمد محمد فرغلى مبارك٩ خدمة اجتماعية

٣١احمد محمد فريد سيد عامر١٠ حقوق
٣١احمد محمد قاسم محمد١١ شريعة وقانون
٢٧احمد محمد كامل محمد١٢ حقوق
٣١احمد محمد كامل محمد١٣ تجارة 
٢٧احمد محمد محمد احمد١٤ خدمة اجتماعية
٢٧احمد محمد محمد جالل١٥ شريعة وقانون
٣٠احمد محمد محمد حسن١٦ تجارة 
٢٦احمد محمد محمد عبد الستار١٧ شريعة وقانون
٢٩احمد محمد محمد على١٨ شريعة وقانون
٢٨احمد محمد محمد مرسى١٩ حقوق
٣٠احمد محمد محمد هاشم٢٠ شريعة وقانون
٢٨احمد محمد محمود٢١ شريعة وقانون
٣٢احمد محمد محمود شلقامي٢٢ شريعة وقانون
٢٩احمد محمد محمود عبد السميع٢٣ شريعة وقانون
٣٢احمد محمد محمود عثمان٢٤ تجارة 
٢٤احمد محمد محمود محمد٢٥ شريعة وقانون
٢٤احمد محمد محمود محمد٢٦ تجارة 
٢٣احمد محمد محى الدين احمد٢٧ حقوق

صفحة ٣٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩احمد محمد مراد عباس٢٨ اداب 
٢٨احمد محمد ممدوح حامد محمود٢٩ نظم معلومات 
٢٥احمد محمد منازع جابر٣٠ تجارة 
٣٠احمد محمد موسى على٣١ حقوق
٢٨احمد محمد نبيل احمد على٣٢ خدمة اجتماعية
٢٦احمد محمد نجيب احمد٣٣ حقوق
٣٢احمد محمد هاشم محمود٣٤ شريعة وقانون
٢٦احمد محمود احمد ادريس٣٥ حقوق
٢٣احمد محمود احمد عباس٣٦ شريعة وقانون
٣٠احمد محمود احمد عبد الرحمن٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٣٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١احمد محمود احمد محمد عبد الجواد١ خدمة اجتماعية
٢٣احمد محمود حسين محمد٢ شريعة وقانون
٢٥احمد محمود سيد عثمان٣ حقوق
٢٨احمد محمود عبد الكريم٤ حقوق
٣٠احمد محمود عبد الاله جوده٥ شريعة وقانون
٣١احمد محمود عبد اللطيف خليفة٦ نظم معلومات 
٢٩احمد محمود فؤاد رضوان٧ تجارة 
٢٦احمد محمود قطب ابراهيم٨ شريعة وقانون
٢٨احمد محمود محمد عبد القادر٩ تجارة 

٢٤احمد محمود محمد على١٠ حقوق
٢٩احمد محمود محمد على١١ خدمة اجتماعية
٢٥احمد محمود مصطفى اسماعيل١٢ تجارة 
٢٦احمد محى الدين فؤاد١٣ حقوق
٢٣احمد محى الدين مصطفى عبد المعز١٤ شريعة وقانون
٢٣احمد مختار احمد على١٥ حقوق
٢٩احمد مختار حمدى محمد ابوزيد١٦ خدمة اجتماعية
٢٨احمد مختار صديق سليمان١٧ حقوق
٢٥احمد مختار محمد سعد١٨ خدمة اجتماعية
٣٠احمد مخيمر ابوزيد نصار١٩ حقوق
٢٩احمد مخيمر عبد الباقى احمد٢٠ حقوق
٢٨احمد مدحت احمد مصطفى محمد٢١ حقوق
٢٢احمد مدين فرغالى عبد الودود٢٢ حقوق
٢٨احمد مراد عبد الرحيم محمد٢٣ خدمة اجتماعية
٢٨احمد مرسى احمد عبد الرحمن٢٤ خدمة اجتماعية
٢٨احمد مصطفى ابو زيد جاد الحق٢٥ شريعة وقانون
٣٠احمد مصطفى احمد ابراهيم٢٦ حقوق
٢٧احمد مصطفى احمد حسين٢٧ حقوق

صفحة ٣٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨احمد مصطفى احمد سيد٢٨ ادارة اعمال 
٣٢احمد مصطفى احمد عمار٢٩ حقوق
٢٩احمد مصطفى احمد محمد٣٠ خدمة اجتماعية
٢٣احمد مصطفى حسن عبد الكافى٣١ اداب 
٢٣احمد مصطفى خليفة احمد حسن٣٢ حقوق
٢٩احمد مصطفى سلطان محمد٣٣ شريعة وقانون
٢٩احمد مصطفى سيد اسماعيل٣٤ خدمة اجتماعية
٢٣احمد مصطفى سيد حسين٣٥ تجارة 
٢٤احمد مصطفى سيد على٣٦ حقوق
٢٨احمد مصطفى صالح قاسم٣٧ تجارة 

صفحة ٤٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤احمد مصطفى عبد الرحمن خليفة١ شريعة وقانون
٢٧احمد مصطفى عبد الرحمن مصطفى٢ حقوق
٢٨احمد مصطفى عبد الرحيم سيد٣ خدمة اجتماعية
٢٥احمد مصطفى عبد الغنى مجلى٤ حقوق
٢٤احمد مصطفى عبد الاله ابو هارون٥ تجارة 
٢٥احمد مصطفى عبد الموجود حسن٦ تجارة 
٢٧احمد مصطفى على محمد٧ خدمة اجتماعية
٢٣احمد مصطفى فرغلى صالح٨ حقوق
٢٦احمد مصطفى محمد حسانين٩ حقوق

٢٧احمد مصطفى محمد متولى١٠ خدمة اجتماعية
٣٢احمد مصطفى محمد محمود١١ تجارة 
٢٦احمد مكارم جابر مكارم١٢ نظم معلومات 
٢٣احمد ممدوح سيد عبد الجليل١٣ حقوق
٢٨احمد ممدوح طه محمد١٤ حقوق
٢٢احمد ممدوح على فراج١٥ تجارة 
٢٤احمد ممدوح محمد حسانين١٦ حقوق
٢٥احمد منتصر صديق حسين١٧ حقوق
٢٨احمد منصور منصور منصور١٨ حقوق
٣١احمد منير محمد محمد١٩ خدمة اجتماعية
٢٦احمد نادى سيد٢٠ حقوق
٢٨احمد نبيل جابر فراج٢١ حقوق
٢٦احمد نشأت احمد محمد٢٢ شريعة وقانون
٢٦احمد نشأت صالح عمده٢٣ خدمة اجتماعية
٢٨احمد نقراشى احمد عبد العزيز٢٤ خدمة اجتماعية
٢٩احمد نور الدين محمد حسنين٢٥ خدمة اجتماعية
٣٢احمد نيازى محمود على٢٦ تجارة 
٢٣احمد همام فوزى سيد٢٧ تجارة 

صفحة ٤١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧احمد يحى قاسم محمد٢٨ شريعة وقانون
٣٠احمد يحيى شلتوت عبد الحميد٢٩ تجارة 
٢٩احمد يحيى على حميد٣٠ حقوق
٢٤احمد يحيى محمد ابراهيم٣١ حقوق
٢٤احمد يحيى محمد عبد الوهاب٣٢ تجارة 
٢٤احمد يسرى مصطفى سيد٣٣ تجارة 
٢٦احمد يونس احمد يونس٣٤ شريعة وقانون
٢٦ادهم جمال السمان احمد٣٥ حقوق
٢٣ادهم مصطفى ابراهيم عبد العزيز٣٦ حقوق
٢٢ادهم ممدوح عبد العاطى عبد المحسن٣٧ تجارة 

صفحة ٤٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥ارزاق عباس على مصطفى١ حقوق
٢٧ارسانى القس تادرس حكيم ميخائيل٢ خدمة اجتماعية
٢٩اروى احمد محمود ابو ليلة٣ شريعة وقانون
٢٥اروى رمضان احمد هريدى٤ خدمة اجتماعية
٢٤اريج محمد محمد ةمحمود٥ حقوق
٢٩ارينى صفوت لبيب غبلایر٦ اداب 
٢٣ازهار سالم شحاتة حبيب٧ اداب 
٢٣ازهار محمد احمد علي محمود٨ نظم معلومات 
٣١اسامة ابو شامة محمد خليل٩ حقوق

٣١اسامة احمد احمد قطب١٠ شريعة وقانون
٣٢اسامة احمد حسن علي١١ شريعة وقانون
٣١اسامة احمد عبد العال عبد هللا١٢ زراعة
٢٤اسامة احمد على عبد الناصر١٣ ادارة اعمال 
٣٠اسامة احمد فضل حسن١٤ حقوق
٣٠اسامة اليه فتحى فهيم١٥ حقوق
٢٨اسامة جمال نصيف فام١٦ حقوق
٢٨اسامة جورجى بخيت مساك١٧ خدمة اجتماعية
٢٦اسامة حسين جابر حسين١٨ شريعة وقانون
٢٤اسامة حلمى محمد حامد١٩ تجارة 
٢٦اسامة ربيعى حسين مهران٢٠ ادارة اعمال 
٣٢اسامة رفعت نجيب مرزوق٢١ تجارة 
٣١اسامة شكرى لظيم حبيب٢٢ خدمة اجتماعية
٢٩اسامة عاطف حسانين٢٣ خدمة اجتماعية
٢٨اسامة عبد الباسط على حسانين٢٤ تجارة 
٢٨اسامة عبد الرازق محمد محمود٢٥ تجارة 
٢٨اسامة عبد الموجود محمد سالم٢٦ خدمة اجتماعية
٣٠اسامة عبدهللا مهران٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٤٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥اسامة عطا سالمه عبد الرحيم٢٨ خدمة اجتماعية
٢٧اسامة على عمر عبد الباقى٢٩ حقوق
٣٣اسامة على محمد حسن٣٠ حقوق
٢٩اسامة علي محمد عبد المطلب٣١ شريعة وقانون
٢٤اسامة عيد ذكى لوقا٣٢ تجارة 
٢٤اسامة فرحان احمد مهران٣٣ اداب 
٢٥اسامة فرغلى عنتر محمد٣٤ حقوق
٢٤اسامة فلفل عبد الحميد عبد الباقي٣٥ حقوق
٣٢اسامة كمال نصر٣٦ حقوق
٣٠اسامة محمد حسن عبد هللا على٣٧ تجارة 

صفحة ٤٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦اسامة محمد عبد الرسول سيد١ تجارة 
٢٩اسامة محمد عثمان عبد الحى٢ حقوق
٢٥اسامة محمود امين مجلى٣ تجارة 
٢٤اسامة محمود عبد اللطيف خليفة٤ تجارة 
٢٣اسامة محمود محمد مصطفى٥ اداب 
٢٦اسامة مختار محسوب سيد حسين٦ خدمة اجتماعية
٣٢اسامة ميتر اسرائيل جرس٧ تجارة 
٣٠اسامه حسب هللا محمد احمد٨ حقوق
٢٥اسحق رأفت ايوب اسحق٩ تجارة 

٢٢اسراء أحمد هاشم١٠ حقوق
٢٢اسراء احمد عبد الجليل نعمان١١ خدمة اجتماعية
٣١اسراء توفيق عبد القادر١٢ حقوق
٢٥اسراء جمال الدين أحمد١٣ حقوق
٢٣اسراء جوده مصطفى صالح١٤ خدمة اجتماعية
٢٤اسراء حسن أحمد١٥ حقوق
٢٣اسراء حسنى عبد الرحمن محمد١٦ خدمة اجتماعية
٢٧اسراء حسين محمد احمد١٧ حقوق
٢٣اسراء خلف لطفى أبو طالب١٨ حقوق
٢٥اسراء ربيع سيد حسن١٩ تجارة 
٢٥اسراء سيد اسماعيل جاد الرب٢٠ تجارة 
٢٣اسراء سيد رمضان عمر٢١ تجارة 
٢٥اسراء عزت محمود محمد٢٢ اداب 
٢٥اسراء علي عبد العال احمد٢٣ نظم معلومات 
٢٩اسراء على عبد الهادى عتمان٢٤ شريعة وقانون
٢٢اسراء عيسى سيد عيسى٢٥ حقوق
٢٢اسراء فاروق محمد احمد٢٦ اداب 
٢٤اسراء قاسم سيد قاسم٢٧ اداب 

صفحة ٤٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤اسراء ماهر وهمان خطاب٢٨ اداب 
٢٤اسراء مجدى كامل مصطفى٢٩ اداب 
٢٢اسراء محمد تركى توفيق٣٠ اداب 
٢٣اسراء محمد جاد الكريم عبد الحافظ٣١ تجارة 
٢٨اسراء محمد حسن جاد هللا٣٢ تجارة 
٢٥اسراء محمد رفعت محمد قاسم٣٣ حقوق
٢٦اسراء محمد سامى على محمد٣٤ حقوق
٢٣اسراء محمد سيد حسن٣٥ خدمة اجتماعية
٢٥اسراء محمد عبد الرازق البازلى٣٦ اداب 
٢٥اسراء محمد عبد العظيم عبد الحافظ٣٧ حقوق

صفحة ٤٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤اسراء محمد محفوظ محمود١ خدمة اجتماعية
٢٣اسراء محمد محمد حامد٢ حقوق
٢٤اسراء محمد محمود عبد الموجود٣ حقوق
٢٣اسراء يحى محمد علي٤ شريعة وقانون
٢٥اسراء يحيى سيد٥ حقوق
٢٣اسراء يحيى محمد عبد الوهاب٦ اداب 
٢٧اسعاد عبد القادر محمد احمد٧ حقوق
٢٦اسالم ابو غدير هاللى عمران٨ تجارة 
٢٣اسالم احمد سالمه مخلوف٩ شريعة وقانون

٢٧اسالم احمد طه امين١٠ نظم معلومات 
٢٧اسالم احمد محمد١١ حقوق
٣٠اسالم احمد محمد محمد١٢ خدمة اجتماعية
٢٦اسالم البدرى محمود على١٣ حقوق
٢٥اسالم السيد عبد العال السيد١٤ خدمة اجتماعية
٢٦اسالم باهى محمود سليمان١٥ تجارة 
٢٧اسالم بدرى على خضر١٦ حقوق
٢٦اسالم بدوى على محمد١٧ خدمة اجتماعية
٢٤اسالم جمال خلف سيد١٨ حقوق
٣٠اسالم جمال عبد الغنى محمد١٩ تجارة 
٢٦اسالم جمال محروس فراج٢٠ اداب 
٢٨اسالم جمال محمد حسن٢١ حقوق
٢٨اسالم جمال محمود محمد٢٢ شريعة وقانون
٣٢اسالم حفنى عبد الكريم٢٣ تجارة 
٢٩اسالم داود عبد العليم٢٤ حقوق
٢٧اسالم درويش عبد السالم احمد٢٥ تجارة 
٢٤اسالم رمضان زكى محمد٢٦ حقوق
٢٦اسالم زاهر عبد السميع جمعه٢٧ حقوق

صفحة ٤٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥اسالم سالم هريدى عبد الفتاح٢٨ حقوق
٢٥اسالم سيد علي عبد المجيد٢٩ حقوق
٢٥اسالم صفوت محمد مهران٣٠ خدمة اجتماعية
٢٦اسالم صفوت مصطفى احمد٣١ تجارة 
٢٣اسالم صالح ثابت على٣٢ حقوق
٢٢اسالم طلعت عشرى٣٣ حقوق
٢٣اسالم طه محمد عبد الحافظ٣٤ اداب 
٣٠اسالم عادل عبد الناصر٣٥ حقوق
٢٣اسالم عبد الباسط عبد العال محمد٣٦ حقوق

صفحة ٤٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧اسالم عبد الحميد عبد المنعم محمود المليجى١ تجارة 
٢٥اسالم عبد الروف محمد مبارك٢ ادارة اعمال 
٣٠اسالم عبد اللطيف معتمد سيف٣ تجارة 
٢٧اسالم عبد المعبود مصطفى٤ حقوق
٢٣اسالم عرفان على٥ تجارة 
٢٧اسالم عزوز عبد العظيم ابراهيم٦ خدمة اجتماعية
٢٤اسالم عصام عبد العال محمد٧ حقوق
٢٥اسالم عطا شيبة حسن عثمان٨ شريعة وقانون
٢٦اسالم عالء الدين محمد محمد٩ ادارة اعمال 

٢٤اسالم على عبد الرحمن ابراهيم١٠ حقوق
٢٧اسالم على محمد احمد١١ حقوق
٢٤اسالم مجدى انور سيد١٢ تجارة 
٢٣اسالم مجدى محمد عبد المحسن١٣ حقوق
٢٤اسالم محمد أحمد على١٤ حقوق
٢٤اسالم محمد احمد عبد الرازق١٥ شريعة وقانون
٢٦اسالم محمد احمد عثمان١٦ شريعة وقانون
٢٣اسالم محمد احمد محمد١٧ حقوق
٢٥اسالم محمد سليم حسين١٨ تجارة 
٢٣اسالم محمد شوقى١٩ حقوق
٢٥اسالم محمد صالح محمد٢٠ اداب 
٢٦اسالم محمد عاطف عبد الفتاح٢١ حقوق
٢٦اسالم محمد عبد الحكيم عبد الحافظ٢٢ خدمة اجتماعية
٢٨اسالم محمد عبد الوهاب محمد٢٣ حقوق
٢٤اسالم محمد عالم محمد٢٤ شريعة وقانون
٣١اسالم محمد على امام ريان٢٥ خدمة اجتماعية
٢٢اسالم محمد قاسم محمد٢٦ حقوق
٢٩اسالم محمد كامل عبد القوى٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٤٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦اسالم محمد كامل محمد٢٨ تجارة 
٢٣اسالم محمد نجيب احمد٢٩ حقوق
٢٦اسالم محمدجمال محمد حسن٣٠ تجارة 
٢٤اسالم محمود محمد خضر٣١ حقوق
٢٩اسالم محمود مصطفى عبد الاله٣٢ شريعة وقانون
٢٤اسالم مصطفى عبد الرحيم حسن٣٣ تجارة 
٢٣اسالم ممدوح غيط محمود٣٤ حقوق
٢٨اسالم ممدوح كامل عبد العال٣٥ خدمة اجتماعية
٢٥اسالم موسى حسانين موسى٣٦ حقوق
٢٣اسالم ناجى محمد جمال عبد الحافظ٣٧ تجارة 
٢٤اسالم ناصر ابراهيم اسماعيل٣٨ حقوق

صفحة ٥٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤اسالم هاشم عبد الحميد صالح١ حقوق
٢٣اسالمى سيد عبد الجليل٢ حقوق
٢٤اسماء ابراهيم حسين ابراهيم٣ شريعة وقانون
٢٣اسماء ابراهيم سيد عبد السميع٤ حقوق
٢٤اسماء ابراهيم محمد عبد الحميد٥ خدمة اجتماعية
٢٩اسماء ابو العال سيد٦ خدمة اجتماعية
٢٥اسماء احمد حسين محمد٧ شريعة وقانون
٢٥اسماء احمد رمضان حمدان٨ حقوق
٢٥اسماء احمد عبد الحكيم محمد٩ شريعة وقانون

٢٤اسماء احمد محمد احمد محمد١٠ خدمة اجتماعية
٢٧اسماء احمد محمود موسى١١ خدمة اجتماعية
٢٨اسماء اسماعيل ابو على١٢ حقوق
٢٥اسماء البدرى عبد المبدى عساف١٣ حقوق
٣٢اسماء السيد عبد اللطيف عمر١٤ خدمة اجتماعية
٢٦اسماء بدران محمد عطيفى١٥ اداب 
٢٥اسماء بدرى محمد عمار١٦ تجارة 
٢٤اسماء بكر عبد الاله١٧ حقوق
٢٤اسماء ثابت دردير ابراهيم١٨ اداب 
٢٥اسماء جالل سليمان خالد١٩ اداب 
٢٥اسماء جمال عبد الحفيظ ابوبكر٢٠ حقوق
٢٢اسماء جمال عبد القادر ابو العال٢١ تربية عامة
٢٧اسماء جمال محمد خليفة٢٢ خدمة اجتماعية
٢٨اسماء جمعة على عطية٢٣ اداب 
٢٥اسماء جميل هاشم خالد٢٤ حقوق
٢٥اسماء حجالل سيد محمود٢٥ اداب 
٢٤اسماء حسب النبى محمد ابو العال٢٦ اداب 
٢٤اسماء حسن احمد صابر رضوان٢٧ اداب 

صفحة ٥١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨اسماء حسن عبد الغنى حسن٢٨ اداب 
٢٥اسماء حمد احمد عيد٢٩ تجارة 
٢٣اسماء خالد محمد محمد٣٠ تجارة 
٢٧اسماء خلف هللا امام خلف هللا٣١ تجارة 
٢٥اسماء خليفة فوزى محمد٣٢ حقوق
٢٢اسماء خليل محمد منصور٣٣ حقوق
٣٢اسماء راوى عبد الحكيم عبد العليم٣٤ تجارة 
٣٢اسماء رشدى عبد الغنى٣٥ حقوق
٢٦اسماء زناتى احمد زناتى٣٦ حقوق
٢٨اسماء زيادة مصطفى خليفة٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٥٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤اسماء سعد محمد احمد١ تجارة 
٢٦اسماء سالمة عبد القادر سليمان٢ اداب 
٢٤اسماء سمير احمد محمد٣ خدمة اجتماعية
٢٥اسماء سيد احمد علي بودي٤ شريعة وقانون
٣٠اسماء سيد سنوسى بكر٥ حقوق
٣٢اسماء سيد عبد الرحمن محمد الشقيري٦ شريعة وقانون
٢٧اسماء سيد عبد هللا خليفة٧ تربية عامة
٢٤اسماء سيد على عبد هللا٨ شريعة وقانون
٢٩اسماء سيد محمد احمد حسن٩ تربية عامة

٣٢اسماء سيد محمد سيد١٠ حقوق
٢٢اسماء سيد محمد سيد١١ زراعة
٢٤اسماء سيد وهيدى عبد الحكيم١٢ اداب 
٢٤اسماء شارف محمد علوانى١٣ تجارة 
٢٤اسماء صالح البكرى مختار١٤ اداب 
٢٤اسماء صالح دردير١٥ حقوق
٢٤اسماء صالح عبد السالم احمد١٦ اداب 
٢٥اسماء صالح فهمي جاد١٧ شريعة وقانون
٢٨اسماء طايع سليم محمود١٨ اداب 
٢٣اسماء طه حسين عبد الرحمن فقير١٩ خدمة اجتماعية
٢٦اسماء عاطف عبد القادر٢٠ شريعة وقانون
٢٥اسماء عبد الباسط بهلول٢١ تجارة 
٢٤اسماء عبد الرحيم علي محمد٢٢ شريعة وقانون
٢٦اسماء عبد الصالحين شوقى جاد٢٣ اداب 
٣٠اسماء عبد العال احمد شحاته٢٤ خدمة اجتماعية
٢٥اسماء عبد الغفار محمد سليمان٢٥ خدمة اجتماعية
٢٥اسماء عبد الفتاح عبد هللا٢٦ خدمة اجتماعية
٢٥اسماء عبد الكريم عبد الحميد حسين٢٧ اداب 

صفحة ٥٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧اسماء عبد هللا سيد٢٨ شريعة وقانون
٢٤اسماء عبد المعطى سيد حسن٢٩ اداب 
٢٢اسماء عبد الناصر احمد احمد٣٠ خدمة اجتماعية
٢٧اسماء عبده احمد رشوان هالل٣١ خدمة اجتماعية
٢٦اسماء عثمان حسن خلف٣٢ اداب 
٢٥اسماء عثمان سيد محمدين٣٣ حقوق
٢٤اسماء عربى عثمان عبد الحافظ٣٤ اداب 
٢٢اسماء عصام محمد صديق٣٥ حقوق
٢٦اسماء على احمد ابو زيد٣٦ حقوق
٢٨اسماء على جالل عبد الفتاح٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٥٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦اسماء على عبد العال عبد الحليم١ تجارة 
٢٣اسماء على عبد العال محمد٢ حقوق
٢٤اسماء عنتر حسين عبد العزيز٣ شريعة وقانون
٢٩اسماء عنتر سيد حسين٤ تجارة 
٢٣اسماء عنتر فراج حسين٥ خدمة اجتماعية
٢٣اسماء فرحات حمدان احمد٦ اداب 
٢٣اسماء فرغلى عبد الحفيظ عبد المولى٧ تجارة 
٢٥اسماء فرغلى محمد جابر٨ شريعة وقانون
٢٣اسماء كمال محمد حسن قاسم٩ شريعة وقانون

٢٥اسماء كمال محمد على١٠ خدمة اجتماعية
٢٣اسماء مجدى عبد العال محمد عبد العال١١ اداب 
٢٣اسماء محمد ابراهيم احمد١٢ نظم معلومات 
٢٢اسماء محمد احمد سعيد١٣ تجارة 
٢٨اسماء محمد احمد عبد اللطيف١٤ شريعة وقانون
٢٦اسماء محمد سيد حسن١٥ تجارة 
٢٤اسماء محمد سيد محمد١٦ شريعة وقانون
٢٣اسماء محمد صالح الدين عبده محمد١٧ اداب 
٢٨اسماء محمد طوابى شحاته١٨ حقوق
٢٧اسماء محمد عبد الجليل محمد١٩ خدمة اجتماعية
٢٦اسماء محمد عبد الجواد مرسى٢٠ تجارة 
٢٤اسماء محمد عبد هللا عثمان٢١ خدمة اجتماعية
٢٧اسماء محمد عبد الواحد سيد٢٢ شريعة وقانون
٢٨اسماء محمد على جابر٢٣ خدمة اجتماعية
٢٩اسماء محمد على محمد٢٤ تجارة 
٢٨اسماء محمد فهمي محمد٢٥ نظم معلومات 
٢٩اسماء محمد كامل محمد٢٦ خدمة اجتماعية
٢٥اسماء محمد محمد محمود٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٥٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤اسماء محمد محمود٢٨ شريعة وقانون
٢٦اسماء محمود ابو رحاب على عبد هللا٢٩ خدمة اجتماعية
٣٢اسماء محمود احمد سليمان٣٠ تجارة 
٢٦اسماء محمود توفيق موسى٣١ اداب 
٢٤اسماء محمود ثابت حسن٣٢ اداب 
٢٦اسماء محمود عبد المحسن حسن٣٣ شريعة وقانون
٢٥اسماء محمود قطب محمد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٨اسماء محمود محمد كبارى٣٥ خدمة اجتماعية
٣١اسماء مصطفى  عبد المالك احمد٣٦ خدمة اجتماعية
٢٧اسماء مصطفى عبد العزيز احمد٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٥٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥اسماء مصطفى على محمد١ حقوق
٢٤اسماء مصطفى كمال ابو بكر القوصى٢ خدمة اجتماعية
٢٩اسماء ممدوح زكى احمد شريف٣ خدمة اجتماعية
٢٨اسماء نادي صديق حسين٤ حقوق
٢٧اسماء ناصر محمد محمد٥ خدمة اجتماعية
٢٤اسماء ياسر فوزى٦ تجارة 
٢٥اسماء يحيى توتى محمد٧ خدمة اجتماعية
٢٥اسماء يحيى زكريا محمود٨ خدمة اجتماعية
٢٣اسماء يوسف حسن محمد٩ اداب 

٢٥اسماعيل ابراهيم حسن ابراهيم١٠ شريعة وقانون
٢٨اسماعيل خلف سيد محمد١١ حقوق
٢٦اسماعيل زكريا اسماعيل محمود١٢ تجارة 
٢٥اسماعيل عبد العليم عبد المنعم١٣ حقوق
٣٢اسماعيل محمد فراج خميس١٤ تجارة 
٣٠اسماعيل محمد مصطفى احمد١٥ خدمة اجتماعية
٢٩اشرف ابراهيم هاشم محمد١٦ خدمة اجتماعية
٢٨اشرف احمد زكى عبد الرحيم محمد١٧ خدمة اجتماعية
٢٦اشرف احمد قوشتي١٨ شريعة وقانون
٣٢اشرف احمد محمد بكر١٩ خدمة اجتماعية
٢٧اشرف جمال عطيه يونس محمد٢٠ شريعة وقانون
٢٧اشرف زين عبد الظاهر حسن٢١ تجارة 
٢٦اشرف سالم عبد المعطى محمد٢٢ شريعة وقانون
٢٩اشرف سلطان احمد حسين٢٣ شريعة وقانون
٢٧اشرف سيد عبد السميع جالل٢٤ تجارة 
٣٢اشرف صديق عبد هللا سليم٢٥ زراعة
٢٣اشرف عبد الحليم محمد عبد الحليم٢٦ شريعة وقانون
٢٨اشرف عبد الحميد ايوب عبد الخالق٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٥٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٠اشرف عبد الخالق عبد القادر ابراهيم٢٨ تجارة 
٢٩اشرف عبد الرحيم يوسف عبد الرحيم٢٩ اداب 
٢٨اشرف عبد الروؤف محمد احمد٣٠ حقوق
٢٤اشرف عبد المنعم حسن احمد٣١ شريعة وقانون
٢٣اشرف فايز ويصا لبيب٣٢ تجارة 
٢٧اشرف محمود عبد الحافظ محمد٣٣ شريعة وقانون
٢٤اشرف محمود محمد برعى٣٤ حقوق
٣٢اشرف موسى حلمى عزيز٣٥ تجارة 
٢٧اشرف هاشم احمد سيد٣٦ حقوق
٢٣اشرف هاشم سيد صالحين٣٧ حقوق

صفحة ٥٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤اشواق مصطفى جالل احمد١ خدمة اجتماعية
٢٥اصالح مصطفى على محمد٢ حقوق
٢٤اعتصام بحر اسماعيل محمود٣ تجارة 
٢٦افرايم عادل محروس بولس٤ تجارة 
٢٥افنان محمد فؤاد احمدي٥ حقوق
٢٩اكرامى جمال لويس متياس٦ خدمة اجتماعية
٣٢اكرامى محمود محمد٧ حقوق
٢٥االء احمد طارق محمد٨ تجارة 
٢٥االء احمد مجلي يونس٩ شريعة وقانون

٢٤االء احمد محمود احمد١٠ اداب 
٢٤االء اشرف انور الشاذلى١١ تجارة 
٢٤االء الرحمن حسام محمد حلمى١٢ خدمة اجتماعية
٢٦االء بالل محمد ابراهيم١٣ تجارة 
٢٥االء حسن محمد قوشى١٤ تجارة 
٢٢االء خليل نجيب على١٥ خدمة اجتماعية
٢٢االء شيخون هاشم عبد الحافظ احمد شيخون١٦ زراعة
٢٣االء صفوت فتحى عبد الحافظ١٧ اداب 
٢٣االء عادل توفيق عبد الحكيم١٨ تجارة 
٢٥االء عبد الرحمن علي مرسي١٩ حقوق
٢٤االء عبد العزيز سيد على٢٠ حقوق
٢٣االء عالء الدين حسن احمد٢١ حقوق
٢٣االء عيد سيد احمد٢٢ اداب 
٢٢االء محمد عبد اللطيف محمد٢٣ اداب 
٢٤االء محمد على صالح٢٤ حقوق
٢٨االء مصطفى سيد محمد٢٥ خدمة اجتماعية
٣١االمير عبد العظيم هاشم احمد٢٦ خدمة اجتماعية
٢٧البشير محمد عصام حسين عبد الحافظ٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٥٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥البير كمال ناشد بسطوروس٢٨ حقوق
٢٥الحاوى محمد حاوى محمد٢٩ حقوق
٢٦الحسن احمد سيد ابراهيم٣٠ حقوق
٢٦الحسن جمال رجب سليم٣١ حقوق
٢٨الحسن صالح محمد عبد الرحيم٣٢ خدمة اجتماعية
٢٩الحسن على احمد السيد٣٣ تجارة 
٢٥الحسن محمد جمال الدين٣٤ حقوق
٢٥الحسين حامد علم الدين عبد الرحمن٣٥ السن
٣٠الحسين عامر مندى عبد الغفار٣٦ خدمة اجتماعية
٢٩الحسين فاروق عبد الوهاب٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٦٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨الحسين محمد حسين نفادى١ خدمة اجتماعية
٢٩الحسين محمود حسين ابو العال٢ حقوق
٢٦الحسين ناصر حسين كامل٣ حقوق
٢٦الحسيني جمال محمد شحاته٤ شريعة وقانون
٢٩الحسينى صالح محمد عبد الرحيم٥ اداب 
٣٢الدمرداش مختار محمود عبيد٦ خدمة اجتماعية
٢٦الزهراء انور عنتر احمد هيكل٧ خدمة اجتماعية
٢٥الزهراء خضر تمام فراج٨ شريعة وقانون
٢٦السيد احمد السيد احمد٩ اداب 

٣٢السيد محمد عبد العال فراج١٠ زراعة
٢٨السيد نصير ثابت احمد١١ خدمة اجتماعية
٢٤الشريف عماد صفوت عبد الناصر١٢ تجارة 
٢٥الشيماء طه عبد المجيد محمد١٣ حقوق
٢٤الشيماء عادل مصطفى١٤ حقوق
٢٣الشيماء عطا الكريم يونس عثمان١٥ حقوق
٢٢الشيماء عالء الدين محمد عبد النعيم١٦ اداب 
٢٤الشيماء لطفى عبد الرحيم صديق١٧ حقوق
٢٤الشيماء محمد عادل عبد الفتاح١٨ تجارة 
٢٧الشيماء محمد عبد هللا حسن١٩ تجارة 
٢٧الشيماء محمد كامل محمد٢٠ تجارة 
٢٤الصدام حسين خليل حسين٢١ حقوق
٢٦العطيفى محمود عبد الهادى احمد٢٢ تجارة 
٢٥الفت يوسف مهنى ى٢٣ حقوق
٢٤الفريد سمير شاكرشنودة٢٤ خدمة اجتماعية
٢٣القيس حسن سيد حسن٢٥ تجارة 
٢٥المصطفى محمد احمد محمد قناوي٢٦ شريعة وقانون
٢٤المعتز با فوزى ابو زيد همام٢٧ تجارة 

صفحة ٦١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣المعتز با محمد عبد الحميد٢٨ حقوق
٢٦المعتز با مصطفى كامل٢٩ تجارة 
٢٦المعتصم با احمد حسن احمد٣٠ حقوق
٢٧المعتصم با احمد فؤاد محمود عليان٣١ اداب 
٢٦الهام ابراهيم أبو العيون٣٢ حقوق
٢٨الهام احمد عبد الحفيظ مصطفى٣٣ تجارة 
٢٣الهام حسن محمد عبد المحسن٣٤ حقوق
٢٥الهام حمدان عبد العاطى٣٥ شريعة وقانون
٢٥الهام سيد عياط محمود٣٦ شريعة وقانون
٢٣الهام عبد الفتاح صيان على٣٧ حقوق

صفحة ٦٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥الهام محمد مقبل عبد العليم١ حقوق
٢٢الهام محمود خليفة عطية٢ اداب 
٢٥الهام مصطفى جبر مصطفى٣ شريعة وقانون
٢٦ام الخير عبد السميع حرب٤ خدمة اجتماعية
٢٩امال احمد احمد جودة٥ خدمة اجتماعية
٢٧امال سيد اسماعيل عبد هللا٦ شريعة وقانون
٢٤امال عطية هاشم عطية٧ حقوق
٢٦امال محمد ثابت محمود٨ اداب 
٢٤امال محمد حسن سيد ابو عيسى٩ شريعة وقانون

٣٢امام حسن على عيسى١٠ اداب 
٢٤امام محمد امام عبد الرحيم١١ خدمة اجتماعية
٢٧امانى احمد حسين احمد١٢ حقوق
٢٦امانى احمد عبد العليم محمد١٣ تربية عامة
٢٨امانى احمد محمود احمد١٤ حقوق
٢٣امانى جمال عبد العال عبد القادر١٥ تجارة 
٢٣امانى جمال مخيمر عبد تالحميد صالح١٦ خدمة اجتماعية
٢٦امانى حسن محمد محمود١٧ اداب 
٢٤امانى ربيعى عبده مجلى١٨ تجارة 
٢٦امانى رمضان احمد محمد١٩ اداب 
٢٩امانى سليمان عبد الناصر عبد الموجود٢٠ اداب 
٢٨امانى سيد عبد الحفيظ عبد الحميد٢١ حقوق
٢٤امانى شنوده راغب بسطا٢٢ حقوق
٢٥امانى عبد السالم فرغلى على متولى٢٣ خدمة اجتماعية
٢٤امانى عبد الهادى على ابراهيم٢٤ تجارة 
٢٤امانى عثمان حسن سيد٢٥ خدمة اجتماعية
٢٢امانى عزت محمد احمد٢٦ خدمة اجتماعية
٢٨امانى على راشد عبد الحق٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٦٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦امانى فتحى خميس احمد٢٨ اداب 
٢٥اماني فولي عبد الباقي عبد الظاهر٢٩ حقوق
٢٣اماني كامل حسن محمد٣٠ حقوق
٢٢امانى مجدى نعيم زكى٣١ تربية عامة
٢٣امانى محمد احمد نجيب٣٢ حقوق
٢٥امانى محمد سمير عبد الهادى٣٣ حقوق
٢٣امانى محمد نجيب معروف٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥امانى محمود منصور خضراوى٣٥ خدمة اجتماعية

صفحة ٦٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤امانى مصطفى حسن محمد١ شريعة وقانون
٣٠امجد سامح حنا حبيب٢ خدمة اجتماعية
٢٨امجد سمير زكى يوسف٣ حقوق
٣٢امرات جمال محمد حسن٤ خدمة اجتماعية
٢٥امل ابراهيم احمد عبد الحليم٥ حقوق
٢٢امل بخيت حسانين بخيت٦ تجارة 
٢٨امل تمام محمد عبد الرازق٧ حقوق
٢٣امل حسن عاصم محمد٨ شريعة وقانون
٢٦امل حسن عبد التواب ضاحى٩ خدمة اجتماعية

٣٠امل حسن عبد الجواد مجلى١٠ تجارة 
٢٧امل رفعت محمد عبد الرحيم١١ خدمة اجتماعية
٢٤امل سيد شعيان حسن١٢ تجارة 
٢٥امل شعبان احمد تميم١٣ خدمة اجتماعية
٢٣امل عبد البديع احمد ابو زيد١٤ خدمة اجتماعية
٢٩امل عبد الغنى عبد المنعم ابراهيم١٥ حقوق
٢٩امل على احمد حماد١٦ خدمة اجتماعية
٣٢امل على زاهر يوسف١٧ خدمة اجتماعية
٢٣امل على سليمان فرغلى١٨ خدمة اجتماعية
٢٦امل على محمد عباس١٩ خدمة اجتماعية
٢٧امل فاروق فرنسيس جرجس٢٠ حقوق
٣١امل لطيف سيدهم موسى٢١ حقوق
٢٨امل ماهر حسين محمد٢٢ شريعة وقانون
٢٤امل محمد فرغلى سيد بكر٢٣ تجارة 
٢٨امل محمد محمد جاد هللا٢٤ اداب 
٢٥امل نشأت عبد العظيم محمد٢٥ شريعة وقانون
٢٥امنة سعد عبد الناصر خضير٢٦ اداب 
٢٨امنة محمود عبد العال محمد٢٧ اداب 

صفحة ٦٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨امنه بهجت عزت احمد٢٨ تجارة 
٢٢امنه مجدى محمد محمود٢٩ تجارة 
٢٨امنه محسن محمد عالم٣٠ تجارة 
٢٣امنه محمد عبد الحميد٣١ تجارة 
٢٥امنية احمد جالل مصطفى٣٢ خدمة اجتماعية
٢٢امنية بدر توفيق حسن مالك٣٣ اداب 
٢٤امنية عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن٣٤ خدمة اجتماعية
٢٣امنية عبد هللا محمود عبد هللا٣٥ نظم معلومات 
٢٥امنية عبد الناصر صالح كامل٣٦ تجارة 
٢٤امنيه فتحى عبد الاله محمد٣٧ خدمة اجتماعية
٢٦امنيوس كمال بشاى جرجس٣٨ حقوق

صفحة ٦٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٠امير حسين عيد حسين١ نظم معلومات 
٢٦امير سامى زكى بسالى٢ حقوق
٢٩امير سمير زكرى يوسف٣ تجارة 
٢٦امير شمعون نصر ابراهيم٤ حقوق
٣٠امير عبد الحافظ محمود ابو العال٥ حقوق
٣٢امير عبد الفتاح سيد عبد العال٦ حقوق
٢٦امير عزت ثابت جيد٧ حقوق
٢٧امير محمد ممدوح احمد٨ حقوق
٢٩اميرة احمد حسن احمد٩ حقوق

٢٤اميرة احمد صابر محمد١٠ حقوق
٢٣اميرة بهجت عزت احمد١١ تجارة 
٢٣اميرة حسن محمد عبد الحافظ علي زرزور١٢ شريعة وقانون
٢٥اميرة خليفة جبر مصطفى١٣ حقوق
٣٠اميرة رءوف حكيم جرس١٤ اداب 
٢٧اميرة زرق يونس مصطفى١٥ خدمة اجتماعية
٢٣اميرة سالم على محمد١٦ تجارة 
٢٥اميرة سعد جاد الرب منصور١٧ تجارة 
٢٣اميرة صفوت فوزى محمد١٨ حقوق
٢٩اميرة طه حسين سيد١٩ ادارة اعمال 
٢٤اميرة عاطف عبد الرحيم محمود٢٠ حقوق
٢٧اميرة عبد الحكيم عبد العليم٢١ تجارة 
٢٨اميرة عبد الحميد احمد على٢٢ تجارة 
٢٥اميرة عبد الرؤوف عباس عرابى٢٣ تجارة 
٢٢اميرة عبده نياظ احمد٢٤ خدمة اجتماعية
٣٢اميرة قناوي خالف عمار٢٥ شريعة وقانون
٢٣اميرة محمد سمير محمد٢٦ تجارة 
٢٥اميرة محمود محمد صدقي٢٧ حقوق

صفحة ٦٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤اميره احمد محمد حسين٢٨ شريعة وقانون
٢٣اميره احمد محمد رشوان٢٩ خدمة اجتماعية
٢٩اميره عثمان جالل سيد٣٠ حقوق
٢١اميره محمود ابراهيم٣١ تجارة 
٢٥اميره نادى احمد مرسى٣٢ شريعة وقانون
٢٦اميل سامى عزيز سعد٣٣ تجارة 
٢٦اميل صبحى عطا هللا غبلایر٣٤ حقوق
٣٢اميل مرتجى ذكا سعد٣٥ اداب 
٢٦اميمة محمود يوسف هاشم٣٦ حقوق
٣٠اميمه محمد مصطفى محمد٣٧ اداب 

صفحة ٦٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥اميمه مصطفى محمد مصطفى١ تجارة 
٢٥امين سامى عبد هللا فتحى٢ حقوق
٢٨امين سمير امين ميخائيل٣ حقوق
٢٧امين محمود حسن حموده٤ تجارة 
٣٠امينة رفيق احمد محمد٥ خدمة اجتماعية
٢٧انتصار سيد مسعود سيد٦ تجارة 
٢٨انجى اسحق عجايبى روفائيل٧ حقوق
٢٧انجى ايهاب محمود احمد٨ تجارة 
٢٤انجى جورج عطا هللا سيدهم٩ تجارة 

٣٠انجى رسمى شنوده حنين١٠ حقوق
٢٥انجى سيد بسكالس بشاى١١ حقوق
٢٨انجى عادل ايناس عياد١٢ خدمة اجتماعية
٢٩انجى مراد عزيز عبده١٣ حقوق
٢٣انجى ميخائيل عبد النور ميخائيل١٤ حقوق
٢٧انجى نشات خلف يوسف١٥ اداب 
٢٣انجى نظمى هالل تاوضروس١٦ تجارة 
٣١انجى هانى يوسف ميخائيل١٧ خدمة اجتماعية
٢٩اندراوس القس انطونيوس مرقس١٨ تجارة 
٢٥اندرو اخنوخ شفيق بسطا١٩ نظم معلومات 
٢٧اندرو ادوارد الفى بسادة٢٠ تجارة 
٢٦اندرو ثروت حلمى اسكندر٢١ خدمة اجتماعية
٢٩اندرو صفوت الياس توفيق٢٢ حقوق
٢٩اندرو صالح جاد سيد٢٣ حقوق
٢٣اندرو عاطف ماهر يوسف٢٤ حقوق
٢٦اندرو مرزق نور عبد المالك٢٥ اداب 
٢٦اندرو ناجح داود جاد٢٦ حقوق
٢٢انسيمون ابراهيم زكى٢٧ حقوق

صفحة ٦٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦انطونيوس سمير لبيب٢٨ حقوق
٣٠انطونيوس غبلایر صليب جبره٢٩ خدمة اجتماعية
٣٢انطونيوس ماهر سليمان شحاته٣٠ خدمة اجتماعية
٢٣انغام اسامة كمال الدين فهمى٣١ تجارة 
٢٢انغام حمام امام طه٣٢ حقوق
٢٦انغام زكريا محمد حسن٣٣ تجارة 
٢٢انهار عبد الفتاح على عمر٣٤ حقوق
٢٤انوار احمد مصطفى همام٣٥ تربية عامة
٢٦انوار ثابت عبد العال عبد الرحمن٣٦ تجارة 
٢٧انوار على احمد محمد يوسف٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٧٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠انوار محمد احمد حسانين١ خدمة اجتماعية
٢٥انوار محمد ناجى٢ حقوق
٢٥انور جمعة يونس جاد هللا٣ تجارة 
٢٣اوفى احمد عبد الحافظ فرغلى٤ ادارة اعمال 
٢٧ايات احمد حسين ابراهيم٥ اداب 
٢٣ايات احمد عبد الوكيل٦ تجارة 
٢٣ايات احمد فهمى٧ حقوق
٢٣ايات البدرى عبد الرحيم غانم حسن٨ خدمة اجتماعية
٢٦ايات رشاد عبد الغنى هريدى٩ اداب 

٢٥ايات سليمان احمد عطا١٠ خدمة اجتماعية
٢٦ايات سيد عبد الوهاب فراج١١ اداب 
٢٥ايات عاطف محمد قناوى١٢ خدمة اجتماعية
٢٥ايات عباس عبد النعيم عبد الفتاح١٣ خدمة اجتماعية
٢٤ايات عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر١٤ اداب 
٢٧ايات عبد المحسن صالح عبد الحافظ١٥ اداب 
٢٦ايات عبد المحسن محمد محمد١٦ خدمة اجتماعية
٢٣ايات عثمان عبد الملك سلطان١٧ حقوق
٢٤ايات عثمان محمد ابراهيم١٨ حقوق
٢٨ايات علم الدين بدوى عيد١٩ شريعة وقانون
٢٥ايات محمد احمد محمد٢٠ تجارة 
٢٤ايات محمد منصور سلم هللا٢١ شريعة وقانون
٢٤ايات مصطفى محمد عبد الحكيم٢٢ اداب 
٢٧ايات ممدوح محمد احمد٢٣ اداب 
٢٨اية جمال عبد الغنى٢٤ حقوق
٢٥اية جمال عبد القادر ابراهيم٢٥ حقوق
٢٣اية رمضان عبد الحميد٢٦ حقوق
٢٥اية عبد المقصود فوزى٢٧ حقوق

صفحة ٧١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦ايرين القس انطونيوس مرقس٢٨ خدمة اجتماعية
٢٨ايرين زكريا صمويل عيد٢٩ خدمة اجتماعية
٢٥ايرين عبده يسى ميخائيل٣٠ تجارة 
٢٣ايرين نصر رشدى نصر٣١ اداب 
٢٢ايرينى اميل انور مترى٣٢ حقوق
٢٣ايرينى رضا نجيب مجلى٣٣ تجارة 
٢٧ايرينى صفوت صموئيل٣٤ حقوق
٢٤ايرينى عطية حكيم حنا هللا٣٥ حقوق
٢٨ايزيس عزيز نسيم جورجى٣٦ حقوق
٢٤ايفا كارم عدلى جاد الكريم٣٧ حقوق

صفحة ٧٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣ايالريا نور كمال عطيه١ اداب 
٣٠ايليا جورجى بخيت جورجى٢ خدمة اجتماعية
٣٢ايليا عدلى ناشد سلوانس٣ ادارة اعمال 
٢٣ايمان ابراهيم سليمان٤ حقوق
٢٤ايمان ابراهيم محمد ابراهيم٥ شريعة وقانون
٣١ايمان ابراهيم يوسف رشوان٦ اداب 
٢٩ايمان احمد عالء الدين عبد العاطى٧ تجارة 
٢٨ايمان احمد محمد رشوان٨ اداب 
٢٦ايمان احمد محمد عبد الرحيم٩ خدمة اجتماعية

٢٨ايمان السيد محمود احمد١٠ تجارة 
٢٢ايمان انور سيد محمود١١ تجارة 
٣٠ايمان جمال عبد الحكيم١٢ حقوق
٢٦ايمان جمال عبد الناصر محمد حسن١٣ زراعة
٢٦ايمان جمعه شحاته حمدان١٤ حقوق
٢٤ايمان حسن عبد الرحمن احمد١٥ تجارة 
٢٤ايمان حسن فرغلى عبد المتجلى١٦ حقوق
٢٥ايمان حسين حسن حسين١٧ حقوق
٢٣ايمان درويش عبد الرحيم سيد١٨ تجارة 
٢٦ايمان رفيق سيد عثمان١٩ خدمة اجتماعية
٢٣ايمان سالم ابو ضيف سالم٢٠ حقوق
٢٣ايمان سيد خلف عبد المحسن٢١ نظم معلومات 
٢٩ايمان سيد محمد احمد٢٢ شريعة وقانون
٢٦ايمان شحات فراج سيد٢٣ حقوق
٢٨ايمان صالح احمد شحاته٢٤ حقوق
٢٣ايمان صالح رميح جبالى درغام٢٥ تجارة 
٢٨ايمان صالح شحاته احمد مدكور٢٦ زراعة
٣٠ايمان صالح كامل عبد القادر٢٧ تجارة 

صفحة ٧٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧ايمان عادل حامد احمد الفالح٢٨ تجارة 
٢٢ايمان عادل عبد الحكيم سالم٢٩ اداب 
٢٤ايمان عبد الباسط محمد احمد٣٠ تجارة 
٢٢ايمان عبد الرحمن محمد محمد٣١ حقوق
٢٢ايمان عبد العزيز محمود على٣٢ اداب 
٢٥ايمان عبد المنطلب محمد عبد المنطلب٣٣ اداب 
٢٩ايمان عبد المنعم حسانين٣٤ شريعة وقانون
٢٥ايمان عبد المولى احمد عبد المولى٣٥ اداب 
٢٦ايمان عبد الناصر حسين عبد المجيد٣٦ خدمة اجتماعية
٢٤ايمان عبد النبى حسن احمد٣٧ اداب 

صفحة ٧٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤ايمان عثمان زيد عبد العال١ زراعة
٢٣ايمان عثمان محمد ابراهيم طه٢ اداب 
٢٥ايمان عصام قطب محمد٣ حقوق
٢٩ايمان على عبد العال على٤ اداب 
٢٦ايمان على محمد محمد٥ شريعة وقانون
٣٣ايمان غريب توفيق عبد ربه٦ اداب 
٢٤ايمان غيط احمد جاد٧ حقوق
٢٣ايمان فرج عبد الرحمن سيد٨ شريعة وقانون
٢٦ايمان فوزى عبد السميع مهنى٩ خدمة اجتماعية

٢٩ايمان كامل حسن محمد١٠ شريعة وقانون
٢٤ايمان كمال بستان عبد الغنى١١ اداب 
٢٥ايمان كمال محمد حسن فارس١٢ شريعة وقانون
٢٣ايمان مايز محمد هاشم١٣ حقوق
٢٣ايمان محمد حسين سيد١٤ اداب 
٢٥ايمان محمد راشد محمد١٥ اداب 
٢٣ايمان محمد سيد احمد١٦ تجارة 
٢٧ايمان محمد سيد بكرى١٧ شريعة وقانون
٢٣ايمان محمد صالح مكى١٨ تجارة 
٢٣ايمان محمد عاطف سعد١٩ حقوق
٣٢ايمان محمد عبد الرحيم سيد٢٠ خدمة اجتماعية
٢٦ايمان محمد عبده على٢١ حقوق
٣٠ايمان محمد عيسى أحمد٢٢ حقوق
٢٨ايمان محمد فرغلى عبد الرحيم٢٣ تجارة 
٢٥ايمان محمد يوسف محمد خليل٢٤ اداب 
٢٤ايمان محمود عبد الحميد سيد٢٥ شريعة وقانون
٢٣ايمان محمود عبد الحميد سيد٢٦ اداب 
٢٣ايمان محيسن محمد عالم٢٧ اداب 

صفحة ٧٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٢ايمان مسعد عطوان شفيق٢٨ خدمة اجتماعية
٢٥ايمان منصور زكى منصور٢٩ حقوق
٢٥ايمان منصور على خميس٣٠ خدمة اجتماعية
٢٩ايمان نادى جبر قيله محمد٣١ خدمة اجتماعية
٢٣ايمن جمال ثابت٣٢ حقوق
٣١ايمن رضوان محمد حسن٣٣ تجارة 
٣١ايمن سعد جاد الرب منصور٣٤ تجارة 
٢٥ايمن صديق محمد عطيفى٣٥ زراعة
٢٩ايمن عبد الهادى محمد احمد٣٦ شريعة وقانون
٢٩ايمن كمال يعقوب باخوم٣٧ اداب 

صفحة ٧٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦ايمن محمد ضاحى عطية محمد١ خدمة اجتماعية
٣١ايمن محمد عطا غنيمى٢ حقوق
٢٨ايمن محمود حنفى محمود٣ تجارة 
٢٧ايمن مصطفى جوده حسن٤ شريعة وقانون
٣٢ايمن مصطفى عبد الرحمن عباس٥ شريعة وقانون
٣٣ايناس حمدى دهشان عبد الرحمن٦ خدمة اجتماعية
٢٦ايناس عبد الهادى محمد عبد الهادى٧ حقوق
٣١ايناس محمد حسانين عثمان٨ تجارة 
٣٢ايناس محمد فوزى احمد جاد المولى٩ حقوق

٢٦ايه االيمان البدرى راشد صالح١٠ حقوق
٢٥ايه هللا محمد سالمة ابو القاسم١١ اداب 
٢٤ايه ايهاب محمود احمد١٢ اداب 
٢٨ايه حسين محمد حسين١٣ شريعة وقانون
٢٦ايه سيد عبد السالم احمد١٤ اداب 
٢٤ايه طلعت محمد عبد الناصر١٥ حقوق
٢٣ايه عاطف دمرداش محمد١٦ حقوق
٢٥ايه عبد الاله حلمي عبد الاله١٧ حقوق
٢٤ايه عبد الناصر حسن محمد قناوى١٨ شريعة وقانون
٢٦ايه عزام خلف عرابى عاشور١٩ تجارة 
٢٣ايه قطب ذكى هريدى٢٠ خدمة اجتماعية
٢٤ايه كمال حسين عبد المجيد٢١ حقوق
٢٧ايه ماهر محمد حسانين٢٢ اداب 
٢٣ايه محمد احمد سعيد٢٣ خدمة اجتماعية
٢٤ايه محمد عطا عبد الحفيظ٢٤ خدمة اجتماعية
٢٣ايه محمد محمود عبد العزيز٢٥ اداب 
٢٣ايه محمد معتمد سيف٢٦ تربية عامة
٢٨ايهاب أحمد محمود حسن٢٧ حقوق

صفحة ٧٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣ايهاب احمد محمود سيد محمد٢٨ حقوق
٣١ايهاب امين موسى يوسف٢٩ تجارة 
٢٧ايهاب ايوب لمعى بباوى٣٠ حقوق
٢٨ايهاب خليل عطية خليل٣١ ادارة اعمال 
٣٢ايهاب زاهر كمال ابادير٣٢ خدمة اجتماعية
٣٠ايهاب سمير عدلى لوندى٣٣ اداب 
٣٠ايهاب عبد الجواد زكى فرج٣٤ خدمة اجتماعية
٢٧ايهاب عبد الحميد محمد احمد٣٥ حقوق
٢٧ايهاب عيد جابر منصور٣٦ حقوق
٢٨ايهاب كمال زهرى مهنى٣٧ حقوق

صفحة ٧٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٢ايهاب محمد احمد رفاعى١ خدمة اجتماعية
٣١ايهاب محمد ثروت عبد الرحمن حسن٢ خدمة اجتماعية
٢٨ايهاب مصطفى عثمان محمد٣ نظم معلومات 
٣١ايهاب ميالد عبد المسيح عبد المالك٤ خدمة اجتماعية
٢٦ايهاب نبيل حنا بولس ابراهيم٥ نظم معلومات 
٢٨باسم اسحاق لبيب غالى٦ اداب 
٢٩باسم بخيت متياس داود٧ خدمة اجتماعية
٢٤باسم بدر شوقى احمد حسن٨ تجارة 
٢٧باسم بشرى بشاى فانوس٩ حقوق

٢٥باسم جمال عبد العال على١٠ زراعة
٢٨باسم حسام ابراهيم تادرس١١ تجارة 
٢٨باسم فيصل على احمد١٢ خدمة اجتماعية
٢٤باسم محمد احمد عبد الناصر١٣ حقوق
٢٨باهر يوسف زاخر سليمان١٤ تجارة 
٣١بخيت احمد عزيز الدين احمد١٥ حقوق
٢٥بدر حسان عبدهللا محمد١٦ خدمة اجتماعية
٢٢بدر سيد اسماعيل عبد هللا١٧ حقوق
٢٩بدرى عطا اسكندر بخيت١٨ اداب 
٢٨بدور محمد كمال محمد حسن١٩ خدمة اجتماعية
٢٩بركات عنتر فرحات متى٢٠ اداب 
٢٨برى صالح كمال عبد المعطى٢١ خدمة اجتماعية
٢٩بسام عبد المعتمد عبد المسيح٢٢ تجارة 
٣١بسام كمال زخارى عبد المسيح٢٣ تجارة 
٢٣بسمة امير عبدالراضى عبد الرحمن٢٤ خدمة اجتماعية
٢٦بسمة تامر عبدهللا جيد٢٥ اداب 
٢٦بسمة حسين ثابت صالح٢٦ اداب 
٢٧بسمة سيد عز العرب ابو زيد٢٧ اداب 

صفحة ٧٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٢بسمة عثمان سيد قطب٢٨ حقوق
٢٥بسمة علي حسن احمد علي٢٩ شريعة وقانون
٢٤بسمة محمد عبد الهادى٣٠ حقوق
٣٠بسمة محمود متولى احمد٣١ حقوق
٢٥بسمه احمد سيد على٣٢ حقوق
٢٢بسمه احمد محمد عبد الحافظ٣٣ خدمة اجتماعية
٢٦بسمه جمال ضاحى خليفه٣٤ اداب 
٢٤بسمه خليفه احمد درويش٣٥ حقوق
٢٢بسمه صبره يونس محمد٣٦ حقوق

صفحة ٨٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧بسمه عبد هللا قوشى جاد هللا١ شريعة وقانون
٢٧بسمه محمد محمد عبد الحافظ٢ تجارة 
٢٨بسمه ممدوح أحمد سالم٣ حقوق
٢٦بشير فتحى محمود بشير٤ تجارة 
٢٥بطرس مدحت بخيت٥ حقوق
٣٠بقطر فايز بقطر غبلایر٦ خدمة اجتماعية
٢٥بكر حماد بكر محمد٧ حقوق
٣٣بالل محمد على حسب الرسول٨ حقوق
٢٧بمسه لويس عبد الملك سعيد٩ حقوق

٢٦بنيامين حسني زاخر عطيه١٠ حقوق
٢٧بهاء الدين اسماعيل فهيم١١ خدمة اجتماعية
٢٦بهاء الدين مصطفى على فرغلى١٢ خدمة اجتماعية
٢٤بهاء الدين مصطفى محمود١٣ حقوق
٢٦بهاء زكريا سعيد خليل١٤ حقوق
٢٦بهاد الدين خالد احمد نصر١٥ شريعة وقانون
٣٢بهجت حكيم ابراهيم مقار١٦ خدمة اجتماعية
٢٧بوسى جمال عبد الرازق على١٧ تجارة 
٢٢بوسى عامر احمد سليمان١٨ حقوق
٢٨بوال جمال ميالد عزيز١٩ خدمة اجتماعية
٢٤بولس اسعد شفيق زخارى٢٠ تجارة 
٢٨بولس حمدى ناشد خير٢١ حقوق
٣٢بولس فايز نصر هللا٢٢ حقوق
٢٧بيتر جمال اسحاق جاد٢٣ تجارة 
٢٩بيتر جمال حبيب اسكندر٢٤ خدمة اجتماعية
٢٦بيتر حربى وهيب شفيق٢٥ حقوق
٣٠بيتر حسنى شفيق زاخر٢٦ ادارة اعمال 
٢٢بيتر رومانى بطرس٢٧ حقوق

صفحة ٨١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤بيتر سمير امير حزين٢٨ تجارة 
٢٥بيتر صفوت سامى معاز٢٩ زراعة
٢٤بيتر طلعت انور زكى٣٠ تجارة 
٢٤بيتر عادل اسحق٣١ تجارة 
٢٦بيتر عادل وديع الياس٣٢ حقوق
٣٢بيتر عاطف لويس جبره٣٣ تجارة 
٢٩بيتر عدلى قلدس بخيت٣٤ خدمة اجتماعية
٣١بيتر فاروق فتحى مهنى٣٥ اداب 
٢٦بيتر ماهر موريس شاكر٣٦ تجارة 
٣١بيتر مجدى عبد السميع تاوضروس٣٧ تجارة 
٢٥بيتر مفيد ساويرس صديق٣٨ اداب 

صفحة ٨٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢بيتر نصحى حكيم نصر نوح١ خدمة اجتماعية
٢٧بيتر نصرى رياض جرجس٢ تجارة 
٢٩بيتر وجيه أنيس٣ حقوق
٢٦بيشوى اميل بطرس٤ زراعة
٢٦بيشوى اميل راغب سيدهم٥ خدمة اجتماعية
٢٧بيشوى خلف رمزى عجمى٦ تجارة 
٣٢بيشوى رافت بسطا حنين٧ خدمة اجتماعية
٢٨بيشوى سعد هللا ابراهيم ارمانيوس٨ خدمة اجتماعية
٢٤بيشوي سمير ابراهيم عطيه٩ حقوق

٢٨بيشوى سمير بولس عزب١٠ اداب 
٢٣بيشوى شكرى سيداروس دميان١١ حقوق
٢٢بيشوى صموئيل لمعى١٢ حقوق
٢٤بيشوي عازر حبيب عبد المسيح١٣ نظم معلومات 
٢٣بيشوى عاطف عبده مترى١٤ تجارة 
٢٨بيشوى عدلى دوس ابراهيم١٥ اداب 
٢٣بيشوى عزت نظير سليمان١٦ اداب 
٢٧بيشوي غالي نجيب غالي١٧ حقوق
٣٠بيشوي فارس زكي١٨ نظم معلومات 
٢٧بيشوى فتحى ويس سليمان١٩ زراعة
٢٣بيشوى فكرى عبد المسيح حنين٢٠ تجارة 
٣٢بيشوى ماهر سعيد جيد٢١ حقوق
٢٥بيشوى ماهر سليمان شحاته٢٢ زراعة
٢٤بيشوى مكرم عبد اشلهيد روفائيل٢٣ حقوق
٢٦بيشوى موريس فوزى ميخائيل٢٤ تجارة 
٢٣بيشوى نادر شحاته دوس٢٥ تجارة 
٢٢بيشوى نادى عبد هللا كراس٢٦ تجارة 
٢٨بيشوى نبيل حبيب ابادير٢٧ حقوق

صفحة ٨٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦بيشوى نبيل فؤاد طير٢٨ حقوق
٢٤بيشوى نشأت وديع حبيب٢٩ تجارة 
٢٧بيمن سامح شوقى اندراوس٣٠ حقوق
٢٨تامر جمال وديع احمد حسن٣١ حقوق
٣١تامر سيد اروس بدروس٣٢ حقوق
٢٨تامر صفوت حسن عبد العال٣٣ خدمة اجتماعية
٢٨تامر عمر عبد المجيد عبد الحافظ٣٤ تجارة 
٢٥تامر لطفى حسن خضير٣٥ حقوق
٢٦تامر محمد فوزى عثمان٣٦ ادارة اعمال 
٢٨تريزة مرشد توفيق عازر٣٧ اداب 

صفحة ٨٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧تريزة يوسف عزمى يوسف١ اداب 
٢٢تسبيح محمد مصطفى درويش٢ حقوق
٢٨تغريد احمد محمد احمد٣ تجارة 
٣٢تغريد المعتز با محمد داود٤ اداب 
٢٤تغريد جمعة عبد الكريم محمد٥ خدمة اجتماعية
٢٨تغريد عادل محمود على احمد٦ تجارة 
٢٤تغريد كتبى عباس كتبى٧ تربية عامة
٢٧تالوى صالح سيد٨ حقوق
٢٩تمام السيد يوسف احمد٩ شريعة وقانون

٢٦تمام محمد تمام محمد١٠ حقوق
٢٣تهامى عبد الحميد عبد الرحمن احمد١١ حقوق
٢٢تهانى كمال عبيد فهمى١٢ زراعة
٢٦تهانى هاشم محمود احمد١٣ حقوق
٢٣توفيق جميل توفيق لوزه١٤ نظم معلومات 
٢٥توفيق سيد فهمى عبد المحسن١٥ تجارة 
٢٣توفيق عماد الدين توفيق١٦ حقوق
٢٥توماس ناجى موريس شحاته١٧ تجارة 
٢٣تيسير حسن محمد سيد١٨ اداب 
٢٢تيسير حمدي امين محمد١٩ حقوق
٢٦تيسير غليوب عبد المعز يوسف٢٠ خدمة اجتماعية
٢٦تيسير قوشى عبد الحميد٢١ حقوق
٢٥تيمون باشا حبيب سيدهم٢٢ نظم معلومات 
٢٧ثابت حنفى ثابت على٢٣ تجارة 
٢٦ثناء جابر احمد عثمان٢٤ حقوق
٢٣ثناء صابر عقيلى خليل٢٥ حقوق
٢٨جابر احمد جابر عيسى٢٦ خدمة اجتماعية
٢٦جابر احمد عبد العال جابر٢٧ حقوق

صفحة ٨٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥جابر احمد محمد على٢٨ تجارة 
٢٤جابر شحاته صالح حسين٢٩ حقوق
٢٤جاد الرب رمضان محمد٣٠ حقوق
٢٩جاد حسين جاد حسين٣١ خدمة اجتماعية
٢٥جاكلين عدلي عطيه ايوب٣٢ حقوق
٢٦جاكلين فوليم ساويرس٣٣ تربية عامة
٢٢جاكلين كامل توفيق جاد٣٤ حقوق
٣٢جاكو جمال شكرى ونس٣٥ تجارة 
٢٨جانيت ممدوح على سليمان٣٦ تجارة 
٢٥جبر طارق عدلى جبر٣٧ حقوق

صفحة ٨٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١جرجس جمال جاد جرجس١ تجارة 
٣١جرجس جميل توفيق دوس٢ خدمة اجتماعية
٢٥جرجس رومانى ابراهيم لوندى٣ تجارة 
٣١جرجس سعد جرجس حنا٤ تجارة 
٢٦جرجس عبده بخيت ملك٥ حقوق
٢٤جرجس فوزى عطية زخارى٦ حقوق
٢٨جرجس منير حنا جرجس٧ حقوق
٢٧جرجس منير صابر ماضى٨ حقوق
٢٤جرجس نبيل عزيز نخله٩ تجارة 

٣٠جرجس نص عبده عبد المالك١٠ نظم معلومات 
٢٩جرجس وارد ادوار فرازى١١ خدمة اجتماعية
٣١جالل الدين عقده محمد١٢ حقوق
٢٦جالل صالح جالل بخيت محمود١٣ حقوق
٢٧جمال جعفر امبابى اسماعيل١٤ خدمة اجتماعية
٢٨جمال خيرى سيف النصر عبدالعزيزه١٥ اداب 
٣٢جمال عبد الحافظ معتمد حسين١٦ تجارة 
٢٧جمال عبد الحميد عبد الرحمن١٧ تجارة 
٢٦جمال عبد هللا يوسف عبد هللا١٨ شريعة وقانون
٢٤جمال عبد الناصر احمد عثمان١٩ حقوق
٢٧جمال عبد الناصر على٢٠ حقوق
٣١جمال عبد الناصر على عبد الكريم٢١ خدمة اجتماعية
٢٤جمال عبد الناصر غوزى على٢٢ حقوق
٢٦جمال عبد الهادى محمد محمد٢٣ شريعة وقانون
٣٠جمال عزت عبد الحميد محفوظ٢٤ خدمة اجتماعية
٣١جمال علي طه علي٢٥ شريعة وقانون
٢٧جمال محمد ابراهيم محمد٢٦ حقوق
٢٨جمال محمد حامد عبد الحميد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٨٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦جمال محمد عبد الهادى محمد٢٨ شريعة وقانون
٢٥جمال محمد مصطفى خليفة٢٩ تجارة 
٢٦جميله جمال محمد حسنين٣٠ حقوق
٢٦جميله كرام شنوده لوقا٣١ خدمة اجتماعية
٢٤جميله نتعى عبد المهيمن مهنى٣٢ ادارة اعمال 
٢٤جنه نادر عز الدين محمود٣٣ حقوق
٢٧جهاد عبد الرحمن محمد عبده٣٤ حقوق
٢٢جهاد عبد الشافى محمد مهدى٣٥ حقوق
٢٦جورج حسنى عبد المالك٣٦ تجارة 
٢٣جورج حنا مشرقى حنا٣٧ حقوق

صفحة ٨٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥جورج رأفت حكيم بسطا١ نظم معلومات 
٢٥جورج ظريف رياض اسعد٢ خدمة اجتماعية
٢٨جورج موسى مسعود عوض٣ اداب 
٣٠جورج نبيل جورجي كيرلص٤ نظم معلومات 
٢٣جورج يعقوب عبد الملك جاد٥ تجارة 
٢٧جوزيف اميل انور مترى٦ حقوق
٢٧جوزيف ثروت لبيب عبد الشهيد٧ حقوق
٢٩جوزيف ثروث ابراهيم يسى٨ خدمة اجتماعية
٢٨جوزيف عادل فؤاد عزيز٩ اداب 

٢٩جوزيف عزت شاكر شحاته١٠ حقوق
٣٢جوزيف كمال جورجى برى١١ اداب 
٢٩جوزيف كمال فهيم سليمان١٢ تجارة 
٣١جوزيف محسن ماهر كيرلس١٣ خدمة اجتماعية
٢٥جوزيف نادر لمعى فنيار١٤ اداب 
٢٤جوزيف نادى وديع عزيز١٥ تجارة 
٢٦جوزيه خليفة فهمى حنين١٦ تجارة 
٢٦جون جمال سدره جندى١٧ خدمة اجتماعية
٢٧جون ظريف رياض اسعد١٨ حقوق
٢٤جون فوزى بدير حنين١٩ حقوق
٢٧جون يوسف تقاوى رزق٢٠ تربية عامة
٢٥جيالن صبرى شارف٢١ خدمة اجتماعية
٢٣جيهان مصطفى احمد محمد٢٢ حقوق
٢٩حاتم سعيد حاتم محمد ى٢٣ خدمة اجتماعية
٢٥حاتم عاطف نجيب يوسف٢٤ حقوق
٢٦حاتم عمر سيد احمد٢٥ تجارة 
٢٨حاتم محسب حسين ثابت٢٦ حقوق
٣٠حاتم محمد عبود احمد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٨٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥حاتم محمد مهنى حسين٢٨ نظم معلومات 
٣١حاتم مصطفى برعى عطيفى٢٩ حقوق
٢٩حازم ابو خنجر عبد الرحيم احمد٣٠ خدمة اجتماعية
٢٢حازم احسان مصطفى منصور٣١ حقوق
٢٣حازم جمال عبد العزيز٣٢ تجارة 
٢٩حازم سيد هريدى محمود٣٣ خدمة اجتماعية
٢٧حازم عبد الرحيم رياض جاب هللا٣٤ حقوق
٢٦حازم على محمد حسن٣٥ حقوق
٢٤حازم محمد حسن محمد٣٦ حقوق
٢٧حازم محمود محمود حسان٣٧ حقوق

صفحة ٩٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩حازم محمود يوسف عبد الرازق١ شريعة وقانون
٢٥حازم مصطفى على احمد٢ تجارة 
٣١حامد احمد محمد عبد الرحمن٣ شريعة وقانون
٢٤حامد جمال عبد الرحمن احمد٤ اداب 
٢٥حامد رمضان محمد حسن٥ شريعة وقانون
٣١حامد سمير حامد محمد٦ تجارة 
٢٥حامد صالح قويه عبد القادر٧ حقوق
٣٠حامد عبد الحليم محمد حامد٨ شريعة وقانون
٢٥حامد عبد هللا حسن عبد هللا٩ شريعة وقانون

٢٤حامد على أحمد على١٠ حقوق
٢٣حامد على عبد الهادى عثمان١١ تجارة 
٣٠حامد عمر احمد عبد البديع١٢ خدمة اجتماعية
٢٧حامد محمود الكبير حامد عبد الهادى١٣ حقوق
٢٥حبيب شحاته حبيب رزق١٤ خدمة اجتماعية
٣١حربي انور متولي جاد١٥ حقوق
٢٢حسام أحمد محمد١٦ حقوق
حقوقحسام احمد راشد شهاب١٧
٢٧حسام الدين احمد سلطان١٨ حقوق
٢٥حسام الدين احمد محفوظ احمد١٩ تجارة 
٢٥حسام الدين اشرف عبد الكريم عثمان٢٠ خدمة اجتماعية
٢٥حسام الدين حامد فؤاد محمود٢١ خدمة اجتماعية
٢٧حسام الدين حربى عبد البصير عبد العال٢٢ شريعة وقانون
٢٦حسام الدين حسن سالم٢٣ اداب 
٢٧حسام الدين حسن عبد هللا٢٤ حقوق
٣٠حسام الدين حسين فرغلى سيد٢٥ اداب 
٢٦حسام الدين دياب حسين فرج٢٦ حقوق
٢٤حسام الدين زكريا محمد حسن٢٧ حقوق

صفحة ٩١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨حسام الدين زين محمد خالد٢٨ تجارة 
٢٣حسام الدين سالمة حسن سالمة٢٩ اداب 
٢٧حسام الدين سيد حسن٣٠ تجارة 
٢٦حسام الدين صالح حسن حامد٣١ تجارة 
٢٦حسام الدين عادل بيومى زهرى٣٢ تجارة 
٣١حسام الدين عبد هللا عبد الرحمن سيد٣٣ شريعة وقانون
٣١حسام الدين عبد الناصر حسن٣٤ حقوق
٢٦حسام الدين عبد الناصر حسن عثمان٣٥ حقوق
٣٠حسام الدين على ابراهيم على٣٦ حقوق
٢٨حسام الدين فرج بكر علي٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٩٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦حسام الدين ماهر عبد هللا اسماعيل١ حقوق
٢٤حسام الدين محمد احمد محمد٢ اداب 
٢٩حسام الدين محمد خميس٣ شريعة وقانون
٢٣حسام الدين محمد سيد بكرى٤ حقوق
٢٥حسام الدين محمد هالل٥ زراعة
٢٥حسام الدين مصطفى جمعة صالح٦ حقوق
٢٥حسام جمال مصطفى٧ حقوق
٢٩حسام حسن ابراهيم حسين٨ خدمة اجتماعية
٢٨حسام حسن احمد مهران٩ نظم معلومات 

٢٦حسام حسن دسوقى عبد الرحيم١٠ تجارة 
٢٦حسام حسن عباس شرف١١ حقوق
٢٤حسام حسن على جابر١٢ شريعة وقانون
٢٤حسام حسن كامل١٣ نظم معلومات 
٢٥حسام حسن محمد محمود١٤ حقوق
٣٠حسام حسن وهبه حسن١٥ خدمة اجتماعية
٢٥حسام حسنى محمد حسنين١٦ حقوق
٢٢حسام حمدى حسن احمد١٧ زراعة
٢٥حسام سعد محمد عبد الحميد١٨ تجارة 
٢٨حسام سيد على الزهرى١٩ تجارة 
٢٥حسام سيد محمد على عبد العال٢٠ شريعة وقانون
٢٧حسام عبد الرحمن محمد عطية٢١ تجارة 
٣١حسام عبد الرحيم سليم عبد الرحمن٢٢ خدمة اجتماعية
٢٥حسام عبد الغنى محمد احمد٢٣ حقوق
٣١حسام عبد الفتاح فراج عبد الحق٢٤ خدمة اجتماعية
٢٥حسام عبد الناصر عبد الحميد عبد الرحمن٢٥ شريعة وقانون
٢٥حسام عثمان ريان عبد هللا٢٦ اداب 
٢٨حسام علم الدين عبد السالم احمد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٩٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥حسام علي حسن محمد٢٨ شريعة وقانون
٢٦حسام فتحى محمد سيد٢٩ خدمة اجتماعية
٢٨حسام فرحان أحمد حسن٣٠ حقوق
٣١حسام كمال احمد محمد٣١ خدمة اجتماعية
٣٢حسام محمد ابراهيم أحمد٣٢ حقوق
٢٨حسام محمد ابراهيم عبد الحافظ٣٣ خدمة اجتماعية
٢٥حسام محمد احمد محمد٣٤ شريعة وقانون
٢٥حسام محمد سيد حسين٣٥ تجارة 
٢٧حسام محمد عبود احمد٣٦ حقوق
٢٧حسام محمد فايق٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٩٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦حسام محمدين مكرم هللا عبد الحميد١ خدمة اجتماعية
٢٥حسام محمود محمد محمود٢ نظم معلومات 
٢٩حسام مصطفى لطفى عبد الرحيم٣ تجارة 
٢٤حسام وجيه فكرى بولس٤ تجارة 
٢٤حسانين عيسى حسانين عيسى٥ شريعة وقانون
٢٧حسب هللا محمد حسب هللا٦ حقوق
٢٤حسن ابراهيم احمد محمد٧ تجارة 
٢٨حسن ابراهيم حسين حسن٨ حقوق
٢٥حسن احمد ثابت محمد على٩ شريعة وقانون

٢٨حسن احمد حسن المنياوي١٠ شريعة وقانون
٢٥حسن احمد عبد البديع رضوان١١ شريعة وقانون
٣٠حسن احمد عبد النعيم احمد١٢ تجارة 
٢٤حسن احمد علي احمد١٣ شريعة وقانون
٢٩حسن االعور ثابت عبد الرحمن احمد١٤ تجارة 
٢٩حسن السيد على سيد١٥ اداب 
٢٧حسن المصرى حسن رشوان١٦ شريعة وقانون
٣٢حسن امين عثمان احمد١٧ تربية عامة
٢٧حسن بسيونى حسن خلف١٨ حقوق
٢٤حسن جمال حسن احمد١٩ شريعة وقانون
٢٧حسن حامد سيد على٢٠ حقوق
٢٨حسن حسني بكر فرغلي٢١ حقوق
٢٦حسن حسين جابر نعمان٢٢ شريعة وقانون
٣٣حسن رائف راجح حسن٢٣ اداب 
٣٠حسن رمضان عبد المجيد حسن٢٤ شريعة وقانون
٢٦حسن سعد أحمد محمد محمد٢٥ حقوق
٢٥حسن سمير كامل حسانين٢٦ حقوق
٢٤حسن سيد احمد محمد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٩٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨حسن سيد حسن محمد٢٨ حقوق
٢٦حسن سيد عبد هللا حمدان٢٩ حقوق
٢٥حسن سيد محمد عبد الرحيم٣٠ شريعة وقانون
٢٨حسن شعبان على حسن٣١ خدمة اجتماعية
٢٤حسن صالح ثابت جابر٣٢ تجارة 
٢٧حسن عبد الرحمن حسن عبد الرحمن٣٣ شريعة وقانون
٢٥حسن عبد الرحمن عثمان حسن٣٤ تجارة 
٢٧حسن عبد الرحمن محمد حسن٣٥ حقوق

صفحة ٩٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٢حسن عبد السالم عبد الفضيل احمد١ خدمة اجتماعية
٢٨حسن عبد العظيم عبد السالم احمد٢ تجارة 
٢٦حسن عبد الهادى حسن كريم٣ شريعة وقانون
٢٥حسن عثمان اسماعيل٤ حقوق
٢٤حسن عطية مغربى محمد٥ تجارة 
٢٧حسن علي ابراهيم عبد الحافظ٦ شريعة وقانون
٢٣حسن على حسن عبد المعطى٧ حقوق
٢٥حسن علي عبد المنعم علي٨ شريعة وقانون
٢٥حسن على فتحى عبد العليم٩ خدمة اجتماعية

٢٥حسن فوزى محمد يونس١٠ خدمة اجتماعية
٢٧حسن محمد احمد بدوى١١ حقوق
٣٢حسن محمد جاد المولى أحمد١٢ حقوق
٣١حسن محمد حسن حسين١٣ حقوق
٢٤حسن محمد حسن عبد هللا١٤ شريعة وقانون
٢٣حسن محمد حسن على١٥ شريعة وقانون
٢٤حسن محمد حسن محمد١٦ حقوق
٢٥حسن محمد شحاته نصر١٧ حقوق
٢٣حسن محمد عبد التواب عبد الرحيم١٨ حقوق
٢٤حسن محمد عبد اللطيف عبد الحليم١٩ حقوق
٢٧حسن محمد محمد محمود احمد٢٠ حقوق
٢٦حسن محمد محمود محمد علي٢١ شريعة وقانون
٢٤حسن محمود أحمد حسين٢٢ حقوق
٢٤حسن محمود حسن محمد٢٣ شريعة وقانون
٢٨حسن محمود محمد احمد حسين٢٤ حقوق
٣١حسن مصطفى احمد مصطفى٢٥ شريعة وقانون
٢٩حسن مصطفى حسن عمر٢٦ حقوق
٢٦حسن مصطفى على حسين٢٧ حقوق

صفحة ٩٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧حسن هاشم محمد سيد٢٨ حقوق
٢٨حسن هاللى محمد على٢٩ حقوق
٢٦حسن يوسف حسن صالح٣٠ حقوق
٢٦حسن يونس احمد حسين٣١ حقوق
٢٥حسناء رمضان محفوظ حميده٣٢ خدمة اجتماعية
٢٨حسناء شكرى عبد العزيز على٣٣ خدمة اجتماعية
٢٣حسناء كمال على حسن٣٤ اداب 
٢٥حسناء محمود محمد احمد٣٥ اداب 
٢٦حسنى فوزى عبد الحميد فرغلى٣٦ شريعة وقانون
٣٢حسنين محمد محمد حسنين٣٧ حقوق
٢٥حسين احمد ثابت حسين٣٨ حقوق

صفحة ٩٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥حسين احمد حسين سليمان١ خدمة اجتماعية
٢٩حسين احمد حسين شحاته٢ شريعة وقانون
٢٤حسين احمد حسين محمد٣ تجارة 
٣٢حسين حسن ضفى فرغلى٤ خدمة اجتماعية
٢٤حسين حفنى محمد عبد الرحيم٥ شريعة وقانون
٣٢حسين خميس عبد الحميد عنان٦ حقوق
٢٤حسين رأفت حسين عبد المنعم٧ حقوق
٢٦حسين سيد احمد على٨ شريعة وقانون
٢٦حسين سيد عبد هللا محمد٩ شريعة وقانون

٢٦حسين صالح عبد الحميد محمد١٠ حقوق
٢٦حسين طلعت عباس حسين١١ حقوق
٢٧حسين عبد القادر حسين حسن١٢ حقوق
٣١حسين عبد المجيد حسن سيد١٣ حقوق
٢٨حسين عبد المحسن حسين محمد١٤ حقوق
٢٨حسين عبد النعيم على عبد الرحمن١٥ حقوق
٢٩حسين على دساس عبد الناصر١٦ شريعة وقانون
٢٩حسين عواد خلف محمد١٧ حقوق
٢٧حسين فؤاد احمد مشرف١٨ زراعة
٢٣حسين محمد ثروت حسين١٩ حقوق
٣١حسين محمد حسين محمد٢٠ حقوق
٢٧حسين محمد حسين مرسى٢١ خدمة اجتماعية
٢٥حسين محمد عبد الرحيمن حسين٢٢ حقوق
٢٦حسين محمد علي حسين٢٣ نظم معلومات 
٢٤حسين محمد هانى حسين كامل مرسى٢٤ خدمة اجتماعية
٢٦حسين محمود حسن مهران٢٥ تجارة 
٢٩حسين محمود محمد برعى٢٦ حقوق
٣٢حسين مصطفى حسين مصطفى٢٧ تجارة 

صفحة ٩٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨حسين مصطفى على عبد الغنى٢٨ خدمة اجتماعية
٢٨حسين مناع هاشم حسانين٢٩ خدمة اجتماعية
٢٨حفصه عبد الباسط محمد عطا هللا٣٠ شريعة وقانون
٢٤حلمى صالح حلمى٣١ حقوق
٢٣حماده أحمد محمد شحات٣٢ حقوق
٢٧حماده احمد يوسف احمد٣٣ خدمة اجتماعية
٣٠حماده تقى محمد تعلب٣٤ شريعة وقانون
٢٥حماده جمال شوقي مرعي٣٥ حقوق
٢٦حماده حلوى امام على٣٦ حقوق
٣٠حماده خليفة دردير حسن٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٠٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧حماده زين ابراهيم١ حقوق
٢٨حماده سيد حسن حسين٢ خدمة اجتماعية
٢٧حماده عبد البارى على عبد الحليم٣ اداب 
٣٠حماده عبد الحميد محمد بدوى٤ خدمة اجتماعية
٢٨حماده عبد الفتاح علي محمد٥ حقوق
٢٧حماده عدلى عبد هللا سيد٦ خدمة اجتماعية
٢٣حماده على احمد على حسانين٧ شريعة وقانون
٢٥حماده عيسى ابراهيم محمد٨ حقوق
٢٥حماده محمد سنوسى زيدان٩ شريعة وقانون

٢٩حماده محمد سيد محمد تمام١٠ ادارة اعمال 
٢٤حماده محمد عبد الرحيم١١ حقوق
٢٩حماده مرزق عمر جابر١٢ شريعة وقانون
٢٤حماده نجيب عمران حماد١٣ خدمة اجتماعية
٣١حمداه مح\مد عبد المنعم شلبى١٤ تجارة 
٢٥حمدى أحمد عبد الحميد حسن١٥ حقوق
٣١حمدى احمد سيد على١٦ خدمة اجتماعية
٢٩حمدى حافظ احمد محمد١٧ حقوق
٢٧حمدى حسن جاد الرب جاد الرب١٨ اداب 
٢٤حمدي رشاد رمضان محمود١٩ شريعة وقانون
٣٢حمدى رمضان عبد السيد عبد هللا٢٠ تجارة 
٣٠حمدى سيد احمد سليم٢١ شريعة وقانون
٢٨حمدى صالح حسن رشوان٢٢ خدمة اجتماعية
٢٩حمدى صالح سالم نايل٢٣ شريعة وقانون
٣٢حمدى صالح سيد دياب٢٤ شريعة وقانون
٣٢حمدى عبد الحكيم محمد على٢٥ حقوق
٢٨حمدى عبد المنعم امبابى دياب٢٦ اداب 
٢٨حمدى عثمان خلف متولى٢٧ حقوق

صفحة ١٠١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣حمدي كمال حسين احمد٢٨ شريعة وقانون
٢٥حمدى هالل محمد عبد العال٢٩ حقوق
٢٣حمزة حامد عبد الحميد موسى٣٠ حقوق
٢٦حموده على حموده عبد السيد٣١ تجارة 
٢٩حنا حسن على احمد٣٢ زراعة
٢٧حنا فرنسيس عبد المالك جاد٣٣ اداب 
٢٨حنا نبيل حنا نخنوخ٣٤ تجارة 
٣٢حنان أبو العال حسن فرغلى٣٥ حقوق
٢٨حنان ابراهيم محمد على٣٦ تجارة 
٢٥حنان امام قاسم هاشم٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٠٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨حنان بخيت انور رجب١ شريعة وقانون
٢٧حنان سليمان عبد القادر محمد٢ اداب 
٢٧حنان سمير صادق نعمان٣ حقوق
٢٤حنان عبد اللطيف محمد٤ حقوق
٢٣حنان محمد حسين عطيه٥ اداب 
٢٥حنان محمود حامد عبد ربه٦ حقوق
٢٤حيدر حسام الدين أحمد على٧ حقوق
٢٧خالد احمد متولى محمد٨ تجارة 
٢٧خالد احمد محمد على عمار٩ حقوق

٣١خالد احمد محمد هريدى١٠ خدمة اجتماعية
٣٠خالد جمال تهامى ابراهيم١١ خدمة اجتماعية
٢٧خالد جمال حسين محمد١٢ شريعة وقانون
٢٤خالد جمال عبد الناصر١٣ حقوق
٣٠خالد حامد عبده يوسف١٤ حقوق
٢٩خالد حسن محمد ابراهيم١٥ شريعة وقانون
٢٨خالد حسين محمود عثمان زناتى١٦ تجارة 
٣٢خالد خلف عبد العال عبد الرحيم١٧ خدمة اجتماعية
٢٦خالد ربيعى عبده محمد١٨ حقوق
٢٧خالد رفاعى ثابت محمد١٩ حقوق
٢٥خالد سيد ابراهيم٢٠ شريعة وقانون
٢٤خالد شعبان ابراهيم عبد الرحيم٢١ تجارة 
٣٢خالد شعبان على احمد٢٢ شريعة وقانون
حقوقخالد صالح الدين عبد الستار محمد٢٣
٣٠خالد صالح طاهر على٢٤ خدمة اجتماعية
٢٥خالد عبد الحميد يوسف عبد هللا٢٥ شريعة وقانون
٢٧خالد عبد الرحمن قاسم دسوقى٢٦ خدمة اجتماعية
٣٢خالد عبد الرحيم حسن محمد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١٠٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥خالد عبد الفتاح سيد سليمان٢٨ تجارة 
٢٩خالد عبد الفتاح موسى الملط٢٩ ادارة اعمال 
٢٨خالد عبده حسن علي٣٠ شريعة وقانون
٢٤خالد على مهنى ابراهيم٣١ تجارة 
٢٨خالد فوزى جمعه سالم٣٢ شريعة وقانون
٣٠خالد كامل عبد العال محمد٣٣ زراعة
٣٠خالد محمد ابو العال حمايه هللا٣٤ شريعة وقانون
٢٤خالد محمد احمد عبد هللا٣٥ حقوق
٢٤خالد محمد احمد عبد الواحد٣٦ تجارة 
٢٩خالد محمد احمد محمود٣٧ شريعة وقانون

صفحة ١٠٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤خالد محمد شكرى كمال١ حقوق
٢٦خالد محمد عبد البديع احمد على٢ حقوق
٢٩خالد محمد عبد المنعم عثمان٣ شريعة وقانون
٢٥خالد محمد عمر مرسى٤ حقوق
٢٦خالد محمد فرغلى محمد مصطفى٥ حقوق
٢٨خالد محمد محسن سعد محمد٦ شريعة وقانون
٣١خالد محمد ناجى احمد٧ حقوق
٢٧خالد محى على احمد٨ اداب 
٢٨خالد مصطفى حسين احمد٩ اداب 

٢٨خالد مهران جمعة سليم١٠ شريعة وقانون
٢٧خالد مهران علي احمد١١ شريعة وقانون
٣٢خالد نبيل محمد مصطفى١٢ حقوق
٢٩خالد يمانى احمد يمانى١٣ تجارة 
٢٩خديجة جمال عبد الناصر١٤ حقوق
٢٢خديجه سيد احمد احمد١٥ تجارة 
٢٨خلف جمال عثمان عبد المحسن١٦ حقوق
٢٥خلف سيد خلف مرغنى جودة١٧ اداب 
٣٠خلف عبد اللطيف عبد الغنى حسين١٨ اداب 
٢٧خلف عبد الهادى خلف احمد١٩ تجارة 
٢٤خلود السيد عبد الجواد احمد٢٠ اداب 
٣٣خلود عبد الحكيم عليوه يونس٢١ خدمة اجتماعية
٢٨خلود كمال كامل ابراهيم٢٢ السن
٢٤خلود محمد كمال دردير٢٣ تجارة 
٢٤خلود محمد محمد عبد هللا٢٤ حقوق
٢٣خلود محمد معتوق محمد٢٥ حقوق
٢٣خلود محى الدين عبد العزيز٢٦ تجارة 
٢٣خليفة رمضان خليفة عبد الحافظ٢٧ حقوق

صفحة ١٠٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦خليل على احمد خليل٢٨ خدمة اجتماعية
٢٥خميس حسن راشد٢٩ حقوق
٣٠خميس سنوسي كامل حسانين٣٠ شريعة وقانون
٢٣داليا احمد فتحى احمد٣١ حقوق
٣١داليا حامد محمود احمد٣٢ خدمة اجتماعية
٣٢داليا سام صديق فالح٣٣ تجارة 
٢٥داليا عاطف عبد الحميد حسن٣٤ تجارة 
٢٨داليا عبد العليم حسين عبد هللا٣٥ تجارة 
٢٤داليا عشرى كامل عمران٣٦ حقوق
٢٨داليا محمد احمد حسانين٣٧ تجارة 

صفحة ١٠٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤داليا محمد عبد الرحمن سلطان١ شريعة وقانون
٣٠داليا محمود عبد الكريم٢ تجارة 
٢٤دانيال عياد مشرقى بقطر٣ حقوق
٢٧دردير رمضان دردير٤ شريعة وقانون
٢٤دعاء ابراهيم احمد ابراهيم٥ تجارة 
٢٥دعاء احمد انور احمد٦ حقوق
٢٩دعاء احمد عبد الحافظ سيد٧ اداب 
٢٤دعاء احمد محمد محمد٨ اداب 
٢٧دعاء حازم حسن الشريف٩ حقوق

٢٣دعاء رأفت محمد كامل١٠ حقوق
٢٤دعاء رمضان احمد فرغلى محمد١١ شريعة وقانون
٢٦دعاء سعد حسين محمد١٢ خدمة اجتماعية
٢٤دعاء سمير جابر اسماعيل١٣ اداب 
٢٦دعاء سيد خلف هللا علي١٤ حقوق
٢٨دعاء صفوت محمد احمد١٥ تجارة 
٢٤دعاء صالح محمد عبد الرحمن١٦ اداب 
٢٦دعاء عبد الفاتح سيد عبد العال١٧ خدمة اجتماعية
٢٥دعاء عبد الكريم على ابو سليو١٨ خدمة اجتماعية
٢٥دعاء عطا عمر محمد١٩ خدمة اجتماعية
٢٤دعاء على محمد احمد٢٠ حقوق
٢٥دعاء على محمد الكبير٢١ اداب 
٢٨دعاء علي محمود٢٢ شريعة وقانون
٢٨دعاء فؤاد عبده صالح٢٣ اداب 
٢٤دعاء محسن حسانين محمد٢٤ تجارة 
٢٧دعاء محمد سيد ابو الحسن٢٥ خدمة اجتماعية
٢٨دعاء محمد محمد مرزوق٢٦ شريعة وقانون
٢٦دعاء محمود على محمود٢٧ اداب 

صفحة ١٠٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٢دعاء محمود محمد عيسى٢٨ نظم معلومات 
٢٥دعاء ناصر عباس حسانين٢٩ خدمة اجتماعية
٣٠دعاء نشأت عثمان عبد الجيد٣٠ تجارة 
٢٦دعاء هريدى احمد جاد المولى٣١ حقوق
٢٣دعاء يحيى محمد كرار٣٢ شريعة وقانون
٢٦دميانه شهدى غيط٣٣ حقوق
٢٤دنيا عبد النعيم احمد حسين٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥دياب عنتر محمد دياب٣٥ تجارة 
٢٤ديانا صموئيل رتيب رومان٣٦ حقوق
٢٢ديانا فاروق فارس عطية٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٠٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٢ديانا مجدى مرقس١ حقوق
٢٢ديانا نصيف عزيز جورجى٢ تجارة 
٢٥ديفيد بشاى حنا٣ حقوق
٢٤ديفيد خليل عطية خليل٤ حقوق
٣٠ديفيد سامح جمال جيد٥ اداب 
٢٥ديفيد نشات مسعدحفظ هللا٦ اداب 
٢٢دينا احمد محروس احمد٧ حقوق
٢٦دينا حسن ابراهيم على٨ اداب 
٢٣دينا صالح الدين عبد الستار٩ تجارة 

٢٨دينا عباس فارس حنا١٠ تجارة 
٢٥دينا عبد الخالق ثروت١١ حقوق
٣٠دينا عبد السالم احمد عبد الرسول١٢ تجارة 
٢٨دينا عبد العليم حسن١٣ شريعة وقانون
٢٧دينا عثمان اسماعيل محمود١٤ حقوق
٢٣دينا مجدى شفيق جرجس١٥ تجارة 
٢٣دينا محمد محمود قطب١٦ حقوق
٢٥دينانا ناجح داود جاد١٧ خدمة اجتماعية
٢٥رائد نبيل شنوده عطية١٨ حقوق
٢٣رابعة خلف محفوظ١٩ حقوق
٣٠راشد حماد راشد احمد٢٠ شريعة وقانون
٣٢راشد فايز حموده عمار٢١ خدمة اجتماعية
٣١راضى مندى دياب محمود٢٢ تجارة 
٣١راقى صبحى امين مرقص٢٣ حقوق
٢٦رامز شاكر فوزى شاكر٢٤ حقوق
٣٠رامى أحمد عبد العزيز محمد٢٥ حقوق
٢٨رامى ابراهيم عبد العزيز بخيت٢٦ خدمة اجتماعية
٣٢رامى اسحق لبيب حنا٢٧ حقوق

صفحة ١٠٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠رامى امين مرقس مسعود٢٨ حقوق
٢٧رامى تواب وليم عبد المسيح٢٩ تجارة 
٢٧رامى سمير وهبه عبد المالك٣٠ خدمة اجتماعية
٢٨رامى عاطف صموئيل يسى٣١ خدمة اجتماعية
٢٥رامى عبد الرحمن اسماعيل سيد٣٢ حقوق
٢٧رامى عبد السميح فخرى عبد المسيح٣٣ خدمة اجتماعية
٢٥رامي عنتر مصطفى محمد٣٤ حقوق
٢٥رامى كامل رشدى٣٥ حقوق
٢٩رامى لمعى نصيف عازر٣٦ تجارة 
٢٩رامى منير حنا تاوضروس٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١١٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١رامى نصحى يوسف ميخائيل١ حقوق
٣١رامى وجيه موسى عبد المالك٢ خدمة اجتماعية
٢٨رامى وهيب ميخائيل جورجى٣ تجارة 
٢٣رانا عالء الدين فتحى سالم٤ حقوق
٢٩رانا نبيل عبد العاطى احمد٥ تجارة 
٢٤راندا عبد الغنى سيد محفوظ٦ اداب 
٢٦راندا عالء الدين محمد عبد الكريم٧ حقوق
٢٥راندا ممدوح عبد االمام احمد٨ اداب 
٣٠رانى صموئيل جندى سكر٩ تجارة 

٢٨رانيا احمد عبد الموجود١٠ حقوق
٣١رانيا جمال عبد الخالق محمد١١ اداب 
٢٧رانيا سامى نيسان ابو اليمين١٢ تجارة 
٢٤رانيا سعد عبد الرحيم تهامى١٣ حقوق
٢٨رانيا عاطف وهيب قلته١٤ خدمة اجتماعية
٢٧رانيا عزت ارميا حبيب١٥ حقوق
٢٥رانيا فراج عطا ثابت١٦ شريعة وقانون
٢٧رانيا فيصل داود جرجس١٧ خدمة اجتماعية
٢٧رانيا محمود شاكر موسى١٨ اداب 
٢٥رانيا منتصر جمال احمد١٩ اداب 
٢٦رانين رمسيس فلى ناشد٢٠ خدمة اجتماعية
٢٧راويه حسنى محمد محمد منيب٢١ خدمة اجتماعية
٢٥راينا سمير حسن عبد العزيز محمد٢٢ اداب 
٢٥رباب عبد الرازق زكى على٢٣ حقوق
٢٩رباب عبد الرحيم محمد ابراهيم٢٤ حقوق
٢٥رباب مصطفى فرويز محمد٢٥ اداب 
٢٧ربحى رمزى فريد فرج٢٦ اداب 
٢٧ربيعي احمد سيد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١١١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠ربيعي ماهر عبد الكريم عبد السالم٢٨ شريعة وقانون
٣١ربيعى مبارك محمد مبارك٢٩ حقوق
٢٥رجائى رضا رزق هللا صالح٣٠ حقوق
٢٨رجب سيد اسماعيل عبد هللا٣١ شريعة وقانون
٣٢رجب عبد العال عبد الرحيم٣٢ حقوق
٣١رجب عبد المنعم فرغلى ابراهيم٣٣ تربية عامة
٣١رجب عيد زين الدين عبد ربه٣٤ اداب 
٢٩رجب مرزوق محمد على٣٥ حقوق
٢٣رحاب ابراهيم محمد عطيه٣٦ اداب 

صفحة ١١٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥رحاب جمال محمد عبد الرحيم١ اداب 
٢٦رحاب حسن مهران خليل٢ خدمة اجتماعية
٢٦رحاب حماده هاشم٣ شريعة وقانون
٢٨رحاب صالح الدين محمد يس حسن٤ خدمة اجتماعية
٢٤رحاب عادل حسن على٥ السن
٢٩رحاب فاروق حسن٦ حقوق
٢٣رحاب محمد رأفت بدوى حمدان٧ خدمة اجتماعية
٢٨رحاب مرسى سيد فرغلى٨ تجارة 
٢٨رحاب مصطفى محمود احمد٩ خدمة اجتماعية

٢٤رحاب ممدوح عيد عبد الحافظ١٠ تربية عامة
٢٣رحاب هديه عيد محمد١١ حقوق
٢٣رحاب يحيى شحاته حمدان١٢ حقوق
٢٣رحمة محمد عبد الحيكم نصير١٣ تجارة 
٢٤رحمه محمد احمد محمود١٤ شريعة وقانون
٢٣رحمه همام اسماعيل حسن١٥ خدمة اجتماعية
٢٩رزق احمد عبد اللطيف احمد١٦ حقوق
٣٢رزق هللا شاكر رزق هللا عبد المالك١٧ خدمة اجتماعية
٢٤رزق جالل عبد الرحمن سالم١٨ شريعة وقانون
٣١رشا احمد همام حسين١٩ خدمة اجتماعية
٢٧رشا رائف عياد رملة٢٠ خدمة اجتماعية
٣٢رشا راشد مصطفى عبد الرازق سالمة٢١ اداب 
٣٠رشا رجب عبد الغنى عبد الموجود٢٢ تجارة 
٣١رشا رشيد غزالى رياض٢٣ حقوق
٢٥رشا سمير حسين سيد٢٤ حقوق
٣١رشا صابر محمد رفاعى٢٥ حقوق
٢٧رشا صدقى موسى سليمان٢٦ خدمة اجتماعية
٢٢رشا طلعت عبد النعيم طه جمعة٢٧ تجارة 

صفحة ١١٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥رشا عبد الرحمن على محمود٢٨ حقوق
٢٧رشا عبد الرحيم محمد عبد الجواد٢٩ زراعة
٢٦رشا عبد المنعم سيد احمد٣٠ خدمة اجتماعية
٢٩رشا علم الدين اسماعيل عطية٣١ خدمة اجتماعية
٢٩رشا كامل مسعد عوض هللا٣٢ حقوق
٢٩رشا محسن عبد المالك احمد٣٣ حقوق
٢٨رشا محمد سنوسى سيد٣٤ تجارة 
٣٢رشا محمد محمود عبد العال٣٥ حقوق
٣٠رشا محمد ممدوح حامد محمود٣٦ تجارة 
٢٥رشا نبيل خليل يسى٣٧ تجارة 
٢٦رشا هاشم سيد ابو سته٣٨ اداب 

صفحة ١١٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣١رشاد طلعت على خليفة١ خدمة اجتماعية
٢٥رشاد محمد األمين أحمد٢ حقوق
٣٠رشاد محمود محمد محمود٣ حقوق
٣١رشوان حسين رشوان حسين٤ حقوق
٢٧رضا حسن احمد سليمان٥ شريعة وقانون
٢٥رضا عبد الرازق على محمد٦ خدمة اجتماعية
٢٩رضا علي سيد عبد الجليل٧ شريعة وقانون
٢٣رضا مبروك منصور حمد٨ خدمة اجتماعية
٢٥رضا محمود اسماعيل حسنين٩ تربية عامة

٢٨رضا محمود محمد محمد١٠ حقوق
٢٣رضا مصطفى أحمد محمد١١ حقوق
٢٥رضا مصطفى احمد عبد الغفار١٢ خدمة اجتماعية
٢٥رضمان احمد يوسف احمد١٣ شريعة وقانون
٢٥رضوان عبد النبى محمود حامد١٤ حقوق
٢٥رضوه عثمان محمد عثمان١٥ حقوق
٢٤رضوى احمد حشمت عبد الحميد محمد١٦ تجارة 
٢٣رضوى على محمد على١٧ حقوق
٢٤رضوى محمد حسن محمد حسين الشريف١٨ اداب 
٢٩رفاعى جابر سيد حسن١٩ شريعة وقانون
٢٣رفيدة عماد احمد عطا٢٠ حقوق
٢٥رفيق جرجس فريد نوار٢١ خدمة اجتماعية
٢٥رقية على محجوب٢٢ حقوق
٢٧رقية محمد محمد كامل٢٣ خدمة اجتماعية
٢٦رقيه عبده محمد عبد الرحيم٢٤ حقوق
٢٦رقيه محمد توفيق سيد على٢٥ خدمة اجتماعية
٢٧رمزى نشأت رمزى٢٦ حقوق
٢٧رمضان احمد رمضان حسين٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١١٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤رمضان حبو حسن احمد٢٨ حقوق
٢٥رمضان سعد عبد الظاهر احمد٢٩ اداب 
٢٧رمضان سمير اسماعيل ابراهيم٣٠ حقوق
٢٨رمضان عبد الهادى أحمد سيد٣١ حقوق
٢٥رمضان عطية عبد الغفار على٣٢ خدمة اجتماعية
٢٨رمضان علي حسين عابد٣٣ شريعة وقانون
٣٢رمضان فاروق عبد السالم رجب٣٤ خدمة اجتماعية
٢٦رمضان فراج محمد سيد٣٥ شريعة وقانون
٢٣رمضان محمد على٣٦ حقوق
٢٩رمضان محمد على حسن٣٧ حقوق

صفحة ١١٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧رمضان مصطفي سيد مرسي١ حقوق
٢٥رنا ثابت محمد عبد المنصف ثابت٢ حقوق
٢٣رنا صابر توفيق عبد السالم٣ حقوق
٢٣رنا مكرم عويضه حنا٤ تجارة 
٢٧رندا احمد حسن احمد٥ حقوق
٢٤رندا محمد محمد جابر٦ خدمة اجتماعية
٢٩رهام عاطف محمد نجيب٧ حقوق
٣٠روز عادل فرج حنا٨ حقوق
٢٢روز لوثر لمعى رزق هللا٩ تربية عامة

٢٧روز مدحت فؤاد بسطا١٠ تجارة 
٢٤روفائيل حسنى وسيلى القمص١١ خدمة اجتماعية
٢٤روفيده عبد التواب محمد١٢ اداب 
٢٧رومانى البرت عبد الجابر نصير١٣ حقوق
٣٠رومانى بخيت جرجس واصف١٤ خدمة اجتماعية
٢٨روماني توفيق بديع توفيق١٥ نظم معلومات 
٢٩رومانى ثابت عطا هللا ميخائيل١٦ حقوق
٢٩رومانى جميل لبيب بولس١٧ حقوق
٢٦رومانى حنا حليم جرجس١٨ خدمة اجتماعية
٢٧رومانى رشدى عشم سليمان١٩ حقوق
٢٦رومانى رضا فايق ينى٢٠ تجارة 
٣١رومانى زكريا سعيد خليل٢١ تجارة 
٢٩رومانى سمير نبيه تاوضروس٢٢ حقوق
٣١رومانى شهدى غالى تاوضروس٢٣ اداب 
٢٧رومانى صابر شكرى توفيق٢٤ خدمة اجتماعية
٢٣رومانى ظريف بشير جاد السيد٢٥ تجارة 
٢٩رومانى عاطف جاد السيد عبد المسيح٢٦ حقوق
٢٧روماني عاطف حنا مسعود٢٧ حقوق

صفحة ١١٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣١رومانى عاطف صديق عبده٢٨ حقوق
٢٥رومانى عزت سعد٢٩ حقوق
٢٥رومانى عطا شوقى شحاته٣٠ حقوق
٢٤رومانى فرحات ابراهيم عبد المسيح٣١ تجارة 
٢٨رومانى فوزى فؤاد غالى٣٢ حقوق
٣١رومانى مخال سعد منقريوس٣٣ تجارة 
٢٨رومانى مفيد ساويرس صديق٣٤ خدمة اجتماعية
٣١رومانى مكرم جاد عبد المسيح٣٥ خدمة اجتماعية
٢٦رومانى ميالد رزوى ملك٣٦ تجارة 
٢٨رومانى نبيل حلمى قتله جرجس٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١١٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠رومانى نشات اسطاسى لوقا١ خدمة اجتماعية
٢٥رومانى نشات ربيعى٢ حقوق
٢٣رويدا عبد الكريم محمد على٣ تجارة 
٢٧رويدا فوزي عبد الحكيم عبد الرحيم٤ نظم معلومات 
٢٣رويده مجدى على حسن٥ اداب 
٢٤ريفى عبد الحليم عبد المالك٦ حقوق
٣٠ريم احمد على كيالنى٧ حقوق
٢٥ريم حسين محمد حسين٨ خدمة اجتماعية
٢٥ريم عبد الكريم محمود محمد٩ تجارة 

٢٣ريم مؤمن مصطفى محمود١٠ نظم معلومات 
٢٣ريم محمد محمود طه١١ حقوق
٢٣ريم محمد مصطفى عبد القادر١٢ اداب 
٢٥ريم هاشم شحاته على١٣ حقوق
٢٩ريمون امير عازر رزق هللا١٤ خدمة اجتماعية
٣٢ريمون جمال لويس متياس١٥ خدمة اجتماعية
٢٥ريمون حمدى ثابت سيدهم١٦ تجارة 
٢٥ريمون دانيال مهنى شفيق١٧ اداب 
٢٦ريمون رافت ذكى بطرس١٨ تجارة 
٢٤ريمون رفعت ابراهيم ميخائيل١٩ تجارة 
٢٤ريمون سمير حلمى بالطس٢٠ اداب 
٢٩ريمون عازر عبد المسيح عازر٢١ حقوق
٢٩ريمون عبد النور عشم حنين٢٢ حقوق
٣١ريمون مجدى صورى٢٣ حقوق
٣٢ريمون مرزوق خلف٢٤ اداب 
٢٥ريمون نجاح نظير ملك٢٥ حقوق
٢٢ريموند عماد نجيب غبلایر٢٦ زراعة
٢٦ريهام ابو الفتوح حسن محمد٢٧ زراعة

صفحة ١١٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣ريهام احمد عبد الفتاح فرج هللا٢٨ تجارة 
٢٥ريهام احمد مصطفى سليمان٢٩ حقوق
٢٤ريهام جالل محمد همام٣٠ اداب 
٢٤ريهام جمال ثابت ابراهيم٣١ تجارة 
٢٣ريهام حماده هاشم محمد٣٢ شريعة وقانون
٢٩ريهام رفعت سيد٣٣ حقوق
٢٧ريهام سيد عبد الحفيظ محمود٣٤ حقوق
٢٣ريهام سيد عبد العزيز سيد٣٥ نظم معلومات 
٢٣ريهام صالح محمد صالح٣٦ حقوق
٢٤ريهام طه محمد سليمان٣٧ شريعة وقانون

صفحة ١٢٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦ريهام عبد العزيز تمام يوسف١ حقوق
٢٣ريهام عز الدين محمد سيد٢ حقوق
٢٤ريهام عزت صابر عمار٣ حقوق
٢٢ريهام مجدى صورى٤ تجارة 
٢٦ريهام محمد بهجت مصطفي٥ حقوق
٢٥ريهام محمد صابر محمد٦ تجارة 
٢٩ريهام محمد مدحت محمد عبد العزيز ابو طالب٧ خدمة اجتماعية
٢٩ريهام مرتضى عطية سيد٨ تجارة 
٣١ريهام مصطفى عبد الظاهر بدوى٩ حقوق

٢٢ريهام مصنور كامل حسان١٠ تجارة 
٢٣ريهام مهدى عبد المعطى احمد عبد هللا مهدى١١ اداب 
٢٥ريهام نبيل فهمى كامل١٢ تجارة 
٢٣ريهام يحى جاد الكريم محمد١٣ حقوق
٣١زاهر محمود على عثمان١٤ خدمة اجتماعية
٢٦زكريا ابراهيم سالم حكيم١٥ حقوق
٢٨زكريا احمد عزيز الدين١٦ حقوق
٣٠زكريا مصطفى على سليمان١٧ تجارة 
٢٤زكريا مصطفى محمد عبد الرحمن١٨ شريعة وقانون
٢٦زكى محمد زكى مصطفى محمود١٩ حقوق
٢٩زنيب عبد العظيم فراج حسين٢٠ اداب 
٢٥زهراء احمد ابو نوح مفتاح٢١ شريعة وقانون
٢٥زهراء خليفة يحى عبد المالك٢٢ تجارة 
٢٨زهرة محمد حماد احمد درويش٢٣ اداب 
٢٤زهره سيد سالم حسين على٢٤ حقوق
٢٨زهره محمد حماد احمد درويش٢٥ اداب 
٢٤زيد جعفر جعفر حسن٢٦ خدمة اجتماعية
٢٦زيد محمد زيد محمد احمد٢٧ حقوق

صفحة ١٢١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣زين العابدين عبد الحفيظ سيد ذكي٢٨ حقوق
٢٢زين سيد شاكر محمد٢٩ خدمة اجتماعية
٢٨زينب أحمد عبد الساتر حسن٣٠ حقوق
٣٢زينب ابراهيم احمد حسين بطران٣١ حقوق
٢٧زينب ابراهيم عبد الناصر محمد٣٢ شريعة وقانون
٢٣زينب ابراهيم كامل محمود٣٣ خدمة اجتماعية
٢٧زينب احمد فؤاد عبد القادر احمد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٧زينب احمد مازن جابر٣٥ حقوق
٢٨زينب احمد يوسف فراج٣٦ تجارة 
٢٩زينب بدرى على احمد عبد الرحمن٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٢٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥زينب جمال احمد بدر١ خدمة اجتماعية
٢٥زينب حافظ حامد علي٢ نظم معلومات 
٢٣زينب خالد رمضان قطب٣ تجارة 
٢٤زينب سالم غريب محمد٤ اداب 
٢٥زينب سيد عبد الرحمن سيد٥ شريعة وقانون
٢٧زينب صابر سعد دياب٦ خدمة اجتماعية
٢٩زينب عبد الحميد محمد٧ حقوق
٢٣زينب عبد الرحمن احمد عبد الرحيم٨ تجارة 
٢٨زينب عبد المعز احمد عبد الرحمن٩ شريعة وقانون

٢٤زينب عبد النبى عبد المحسن ابو العال١٠ خدمة اجتماعية
٢٣زينب على أحمد عبد الرحمن١١ حقوق
٢٥زينب على عبد الغنى محمد على١٢ خدمة اجتماعية
٢٦زينب على محجوب على١٣ حقوق
٢٥زينب عمر احمدد عبد الناصر١٤ شريعة وقانون
٢٨زينب فرغلى بخيت فرغلى١٥ شريعة وقانون
٢٤زينب مجاهد مصطفى مجاهد١٦ خدمة اجتماعية
٢٧زينب محمد حسين اسماعيل١٧ شريعة وقانون
٢٥زينب محمد سيد يعقوب١٨ حقوق
٢٣زينب محمد فوزى فواز١٩ حقوق
٢٦زينب محمود احمد سيد٢٠ تجارة 
٣٢زينب محمود توفيق موسى٢١ حقوق
٢٧زينب مخلوف حسن٢٢ شريعة وقانون
٢٤سارة احمد عبد اللطيف محمد خلف الحسينى٢٣ خدمة اجتماعية
٣١سارة احمد يوسف فراج٢٤ خدمة اجتماعية
٢٥سارة بشاتى عبد الحافظ احمد٢٥ اداب 
٢٨سارة جمال الدين احمد مرسى٢٦ تجارة 
٢٧سارة جمال عبد الوكيل شاهين٢٧ نظم معلومات 

صفحة ١٢٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧سارة جمال فرغلى محمد احمد٢٨ اداب 
٢٥سارة حسين على احمد٢٩ حقوق
٢٥سارة خضر احمد سيد٣٠ اداب 
٢٩سارة خليفة محمد مرسى٣١ حقوق
٢٢سارة سمير بخيت محفوظ٣٢ اداب 
٢٤سارة صفاء الدين محمد ظافر٣٣ حقوق
٢٣سارة عبد النعيم ابراهيم احمد٣٤ شريعة وقانون
٢٣سارة عالء الدين محجوب احمد٣٥ تجارة 
٢٧سارة على بريقع على٣٦ حقوق
٢٥سارة فوزى حسن منصور٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٢٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤سارة محمد خلف حسانين١ اداب 
٢٣سارة محمد عبد الرحمن ذكي٢ حقوق
٢٧سارة محمد فرغلى عثمان٣ تجارة 
٢٥سارة مصطفى حلمي مرسي٤ شريعة وقانون
٢٤سارة ممدوح عبد المنعم٥ حقوق
٢٣ساره توحيد طه احمد٦ شريعة وقانون
٢٥ساره جمال عبد الناصر احمد محمد٧ حقوق
٣٠ساره جواد عبد الباقى عبد الحافظ٨ حقوق
٢٤ساره حسين على احمد٩ تجارة 

٢٤ساره حمدى محمود محمد١٠ حقوق
٢٦ساره سمير عبد الحميد محمد١١ تجارة 
٢٩ساره سمير فخرى فهمى١٢ حقوق
٢٦ساره عالء الدين احمد محمد١٣ تجارة 
٢٥ساره محمد حسن محمد١٤ حقوق
٢٥ساره محمد على محمد حسن١٥ شريعة وقانون
٢٤ساره محمود محمد يوسف١٦ شريعة وقانون
٢٥ساره مدين فرغلى١٧ حقوق
٢٤ساره مصطفى حسن احمد١٨ تجارة 
٢٦ساره مصطفى سيد محمد١٩ حقوق
٢٩ساره ممدوح عثمان سيد٢٠ تجارة 
٢٣ساره يسري يوسف جاد السيد٢١ نظم معلومات 
٢٨سالم صالح سالم محمد٢٢ شريعة وقانون
٢٧سالى  مجدى شفيق حنا٢٣ تربية عامة
٢٧سالى اسماعيل حسن احمد السالمى٢٤ اداب 
٢٤سالى ثروت حليم خالف٢٥ تجارة 
٢٧سالى محمود محمد محمد مصطفى٢٦ تجارة 
٢٧سالى نفادى محمد بخيت٢٧ تجارة 

صفحة ١٢٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥سالى وجيد اديب غبلایر٢٨ خدمة اجتماعية
٢٨سامح احمد ابو رحاب نصر٢٩ خدمة اجتماعية
٣٢سامح اسوسى محمد على اسماعيل٣٠ خدمة اجتماعية
٢٣سامح حلمى شحات شحاته٣١ حقوق
٢٦سامح رشاد بنى سرور٣٢ حقوق
٢٨سامح زهدى نظير اسرائيل٣٣ حقوق
٢٦سامح شكرى لبيب٣٤ حقوق
٢٨سامح عاصم ثابت٣٥ حقوق
٢٩سامح عبد المالك ميخائيل شحاته٣٦ خدمة اجتماعية
٢٧سامح فايز ابسخرون مقار٣٧ اداب 

صفحة ١٢٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠سامح قديس نوار١ خدمة اجتماعية
٣٠سامح لمعى زكى سليمان٢ خدمة اجتماعية
٢٧سامح محمد علم الدين٣ حقوق
٢٦سامح مختار احمد حسين٤ خدمة اجتماعية
٢٧سامح نان نجيب جاد٥ حقوق
٣٢سامر بنيامين شرقاوى ابراهيم٦ تجارة 
٢٨سامى صفوت سامى معاز٧ زراعة
٢٥سامية جمال محمد احمد٨ تجارة 
٢٣سامية جمال محمد قاسم٩ شريعة وقانون

٢٥سامية صدقى هاللى١٠ حقوق
٢٩سامية عبد الحفيظ مصطفى احمد١١ تجارة 
٢٤سامية عبد هللا عبد المحسن١٢ حقوق
٢٥سامية محمد احمد محمد١٣ حقوق
٢٦ساميه ابراهيم زكريا محمود١٤ حقوق
٢٤ساندرا كرمى هابيل جرجس١٥ تجارة 
٢٣ساندى بهجت لبيب جورجى١٦ تجارة 
٢٣ساندى عادل صالح سيف١٧ تجارة 
٢٥سحر احمد سيد محمد١٨ شريعة وقانون
٢٧سحر جودة عبد العزيز عبد الرازق١٩ حقوق
٢٥سحر حسن عبد العال اسماعيل٢٠ خدمة اجتماعية
٢٥سحر حسن محمد احمد٢١ خدمة اجتماعية
٢٤سحر حسنى عبد العاطى حسن٢٢ خدمة اجتماعية
٣٠سحر سعد محمد على٢٣ خدمة اجتماعية
٢٣سحر سلطان فرغلى عليوة٢٤ اداب 
٢٨سحر عبد الجواد محمد عبد الرحيم٢٥ حقوق
٢٥سحر عبد العال عبد الاله على عبد العال٢٦ اداب 
٢٧سحر عبد النعيم جالل ابراهيم٢٧ تجارة 

صفحة ١٢٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦سحر فتحى سعد رضوان٢٨ تجارة 
٢٩سحر كامل تامر عمرو٢٩ حقوق
٢٢سحر محمد سيد محمد٣٠ تجارة 
٢٣سحر مسعد عبد الهادى احمد٣١ خدمة اجتماعية
٢٤سعاد احمد محمد محمد٣٢ اداب 
٢٩سعاد حسنى عبد المعطى عبد ربه٣٣ حقوق
٢٧سعاد حسين محمد محمد٣٤ حقوق
٢٧سعاد عادل محمد يوسف٣٥ حقوق

صفحة ١٢٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٢سعد تامر حسن محمد١ حقوق
٢٢سعد شوقى سعد اسماعيل٢ تربية عامة
٢٩سعد محمد عالء الدين سعد٣ اداب 
٢٥سعدة محمد عبد الرازق٤ شريعة وقانون
٢٩سعودى جابر عبد الناصر عبد ربه٥ حقوق
٢٥سعيد احمد عبد المالك عبد المولى٦ تجارة 
٢٨سعيد احمد علي محمود٧ شريعة وقانون
٣٠سعيد خضر موسى عبد الرحمن٨ شريعة وقانون
٢٩سعيد خلف محمد ابراهيم٩ شريعة وقانون

٢٦سعيد رمضان حسن حسين١٠ شريعة وقانون
٣٢سعيد وهيب عبد الشهيد ميخائيل١١ حقوق
٢٩سعيده على خميس على١٢ حقوق
٢٨سفين سامى فريد عياد١٣ حقوق
٢٥سكينه على محمد على١٤ شريعة وقانون
٢٧سالمة رزق جرجس ساويرس١٥ خدمة اجتماعية
٣٠سالمه على محمد جميل١٦ شريعة وقانون
٢٤سلطان حسين سلطان حسين١٧ حقوق
٢٧سلطان ماهر سلطان مهدى١٨ تجارة 
٢٥سلفيا رافت رسمى ساميرس١٩ تجارة 
٢٢سلفيا سليمان بنجامين بسالى٢٠ تجارة 
٢٤سلمى احمد محمود على٢١ حقوق
٢٢سلمى جمال محمود حمد هللا٢٢ تجارة 
٣١سلمى حسنى ضيفور حسن٢٣ اداب 
٢٤سلمى سالم ابوضيف سالم حمدان٢٤ اداب 
٢٥سلمى سالمة ماهر٢٥ خدمة اجتماعية
٢٢سلمى سيد محمد منصور٢٦ تجارة 
٢٥سلمى محمد سمير احمد محمد عمران٢٧ تجارة 

صفحة ١٢٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٢سلمى محمد على زيان٢٨ خدمة اجتماعية
٢٦سلوى احمد سيد محمد٢٩ شريعة وقانون
٢٨سلوى احمد محمد احمد٣٠ خدمة اجتماعية
٢٤سلوى سمير فتحى جرجس٣١ حقوق
٢٤سلوى عباس عمر محمود٣٢ اداب 
٢٨سلوى عبد الاله توفيق على٣٣ حقوق
٢٨سلوى عصام على ماهر٣٤ خدمة اجتماعية
٣٠سلوى محمد عبد الغنى سليمان٣٥ حقوق
٢٨سليمان يحى حفنى٣٦ حقوق
٢٣سماح انور محمود حسن٣٧ تجارة 
٣٠سماح ايوب فايز سيدهم٣٨ خدمة اجتماعية

صفحة ١٣٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٠سماح جاد هللا محمد١ حقوق
٢٥سماح جمال عبد البديع خليفة٢ خدمة اجتماعية
٣٠سماح حبيب عارف زارع٣ حقوق
٢٢سماح حسن سلطان محمد بودى٤ حقوق
٢٥سماح رمضان احمد مصطفى٥ خدمة اجتماعية
٢٦سماح صبرى عبد الرحيم محمد٦ اداب 
٢٦سماح ظريف صابر محمد٧ خدمة اجتماعية
٢٧سماح عبد العال على محمد٨ شريعة وقانون
٣٣سماح عبد المنعم حسنين يوسف٩ اداب 

٢٨سماح عثمان عبد الرحمن عثمان١٠ حقوق
٣١سماح عقيلى محمد ساكر١١ خدمة اجتماعية
٢٧سماح على مهران على١٢ حقوق
٢٥سماح محمد شلبى سيد١٣ حقوق
٢٦سماح محمد عثمان على عثمان١٤ تجارة 
٢٦سماح محمد محروص احمد١٥ خدمة اجتماعية
٢٣سماح محمود محمد محمود١٦ حقوق
٢٥سمر تقى شحاته احمد١٧ تجارة 
٢٦سمر جمال محمد طه١٨ حقوق
٢٥سمر جمعة علي محمد١٩ شريعة وقانون
٢٢سمر جمعه شحاتة حمدان٢٠ اداب 
٢٣سمر حجازى خليل عمر٢١ حقوق
٢٩سمر حسن اسماعيل على٢٢ خدمة اجتماعية
٢٣سمر حمدى عراقى محمد٢٣ اداب 
٢٣سمر رفعت عبد الكريم تمام٢٤ تجارة 
٢٢سمر سيد حسن محمد نصر٢٥ حقوق
٢٦سمر سيد خليل محمد٢٦ تجارة 
٢٨سمر صبحى ابو زيد عبد الاله فراج٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٣١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣سمر عادل سيد محمد٢٨ حقوق
٢٦سمر عبد الرحيم عوض محمد٢٩ حقوق
٢٩سمر عبد الفتاح فراج عبد الحق٣٠ تجارة 
٢٢سمر عبد الناصر عبد الرحمن٣١ حقوق
٢٣سمر عصام محمد حسوبه٣٢ حقوق
٢٣سمر عالء احمد مصطفى٣٣ حقوق
٢٥سمر على سليم على عبد العال٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥سمر غضبان عبد الحكيم فراج٣٥ خدمة اجتماعية
٢٥سمر فكرى جرجس عبد المالك٣٦ حقوق
٢٦سمر قند محمد احمد نجيب٣٧ حقوق

صفحة ١٣٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٢سمر كمال الدين حسين محمد احمد١ خدمة اجتماعية
٢٤سمر محمد محروس قطب٢ حقوق
٢٩سمر محمد محمد محمد حسين٣ حقوق
٢٨سمر محمود سيد محمد٤ خدمة اجتماعية
٢٢سمر محمود شلبى محمود٥ تجارة 
٢٥سمر مصطفى محمد مصطفى موسى٦ خدمة اجتماعية
٢٦سمره فتحى عبد الرحمن محمود٧ تجارة 
٢٤سمية احمد احمد ابراهيم٨ اداب 
٢٤سمية سيد حسين فراج٩ شريعة وقانون

٢٨سمية على قطب محمد١٠ اداب 
٢٣سميحه شاكر محمد حسين١١ حقوق
٢٦سمير بهجت حلمى حكيم١٢ حقوق
٢٥سميره سعيد سيد احمد١٣ شريعة وقانون
٢٢سميه على محمود عبد الجواد١٤ حقوق
٢٥سناء حنفى محمود محمد١٥ خدمة اجتماعية
٢٣سناء رضوان غالب رضوان١٦ اداب 
٢٧سناء شعبان طه عبد الحافظ١٧ شريعة وقانون
٢٦سناء محمد حسن عمار١٨ خدمة اجتماعية
٣٠سناء محمد عمر درويش١٩ حقوق
٢٢سندس مختار خلف مهنى٢٠ حقوق
٢٨سها جمال الدين راشد شهاب٢١ خدمة اجتماعية
٢٤سها صالح صديق حسانين٢٢ اداب 
٢٦سها عز الدين جالل محمد٢٣ ادارة اعمال 
٢٣سها ممدوح محمد قاسم٢٤ اداب 
٢٧سهام تقى شحاته احمد٢٥ تجارة 
٢٦سهام رافت محمد حسن٢٦ اداب 
٢٦سهام عبد النبى حسين احمد٢٧ تجارة 

صفحة ١٣٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨سهام قنيبر زكى عبد الرحيم٢٨ اداب 
٢٥سهام محروس جرس الياس٢٩ حقوق
٢٤سهام مصطفى محمد٣٠ حقوق
٢٥سهام مصطفى محمد عبد الحميد الغنام٣١ اداب 
٢٩سهرة نفادى على همام٣٢ اداب 
٢٣سهره ناجى عبد الظاهر محمد٣٣ حقوق
٢٨سهى احمد عبد المنعم امين٣٤ تجارة 
٢٨سهير اصيل نصر الدين على٣٥ شريعة وقانون
٢٤سهير حامد هاشم عبد الفضيل٣٦ حقوق
٢٩سهير سيد حسانين احمد٣٧ شريعة وقانون

صفحة ١٣٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥سهير سيد مهنى سعد١ اداب 
٢٨سهير طه محمود مجدي٢ شريعة وقانون
٢٢سهير عبد هللا عبد النعيم٣ حقوق
٢٧سوزان جميل زاخر سليمان٤ خدمة اجتماعية
٢٥سوزان حسن سيد فرغلى٥ اداب 
٢٤سوزان عبد اللطيف البغدادى٦ حقوق
٢٦سوزان قاسم عبد الباسط مرسى٧ خدمة اجتماعية
٢٩سوسن جمال محمد عبد العال سيد٨ شريعة وقانون
٢٧سوسن سامح صادق ارمانيوس٩ حقوق

٢٥سوسن عبد الهادى احمد اسماعيل١٠ حقوق
٢٣سوسنه ناجح عازر حبيب١١ حقوق
٢٧سومه ابراهيم سند عبد العال١٢ حقوق
٢٧سوميه صابر عبد الباقى على١٣ شريعة وقانون
٢٩سوميه فاروق صادق عمر١٤ حقوق
٢٨سوهير على محمد محمد١٥ خدمة اجتماعية
٢٥سيد أحمد سيد أحمد١٦ حقوق
٣١سيد ابو زيد محمد ابو زيد١٧ اداب 
٢٦سيد احمد سيد احمد١٨ شريعة وقانون
٢٤سيد احمد محمد سيد١٩ تجارة 
٣١سيد احمد محمد على عمار٢٠ تجارة 
٢٥سيد الجميل محمود تهامى٢١ حقوق
٢٦سيد جمال سيد احمد٢٢ زراعة
٢٤سيد جمال سيد سليم٢٣ حقوق
٢٧سيد جمعه صبره اسماعيل٢٤ اداب 
٢٥سيد حامد سيد على٢٥ حقوق
٣٢سيد حامد عمر عبد الرحمن٢٦ شريعة وقانون
٢٣سيد حسن سعد سليم٢٧ حقوق

صفحة ١٣٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨سيد حسين عبد الفتاح سيد٢٨ شريعة وقانون
٢٦سيد حسين محمد احمد٢٩ شريعة وقانون
٢٦سيد زهران عبد الحافظ٣٠ حقوق
٢٩سيد سعد سيد على٣١ خدمة اجتماعية
٢٧سيد شحاته سيد عثمان٣٢ حقوق
٢٥سيد صادق محمد ابو الحسن٣٣ حقوق
٢٨سيد عبد الحميد سيد حسن٣٤ شريعة وقانون
٢٩سيد عبد الغني احمد سيد٣٥ شريعة وقانون
٢٥سيد عبد هللا عبد الهادى٣٦ شريعة وقانون
٢٩سيد علي ابراهيم محمد٣٧ شريعة وقانون

صفحة ١٣٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١سيد على حسن١ حقوق
٢٧سيد على سيد مصطفى٢ زراعة
٢٩سيد علي عبد الرازق همام٣ حقوق
٢٨سيد عمر عبد الرحمن احمد٤ حقوق
٢٣سيد فراج سيد عبد الهادى٥ حقوق
٢٩سيد كمال سيد فرغلى مرسى٦ شريعة وقانون
٢٤سيد محروس سيد محمد٧ شريعة وقانون
٢٥سيد محروص فرغلى٨ حقوق
٢٣سيد محمد احمد احمد٩ حقوق

٢٤سيد محمد حسين محمد١٠ شريعة وقانون
٣١سيد محمد خيرى الدين محمد صالح الدين١١ شريعة وقانون
٢٨سيد محمد سيد حامد١٢ حقوق
٢٤سيد محمد سيد سلطان١٣ شريعة وقانون
٢٨سيد محمد سيد فرج١٤ تجارة 
٣٢سيد محمد سيد محمد١٥ شريعة وقانون
٢٩سيد محمد عبد اللطيف سيد١٦ تجارة 
٣١سيد محمد محمود احمد١٧ شريعة وقانون
٢٨سيد محمود عبد الجابر عبد المجيد١٨ شريعة وقانون
٢٤سيد مصطفى سيد عبد الحليم١٩ شريعة وقانون
٢٨سيد مصطفى عبد السالم٢٠ حقوق
٢٩سيد مصطفى محمد محمود٢١ حقوق
٢٥سيدة احمد مرزوق احمد على٢٢ خدمة اجتماعية
٢٦سيدة حسن سليمان الخولى٢٣ اداب 
٢٤سيدة حمدى على فرغلى٢٤ حقوق
٢٩سيدهم جابر سيدهم بباوى٢٥ خدمة اجتماعية
٢٩سيف االسالم أمين أحمد٢٦ حقوق
٢٦سيف االسالم على محمد محمود٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٣٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧سيف الدين محمد عبد العظيم حسين٢٨ خدمة اجتماعية
٣٠شادى اميل فريد عازر٢٩ حقوق
٣٠شادى اميل فهمى اايسفرون٣٠ خدمة اجتماعية
٢٦شادى بخيت سرور٣١ تجارة 
٢٥شادى طلعت ابراهيم بطرس٣٢ حقوق
٢٤شادى عصام يوسف قسطندى٣٣ حقوق
٢٨شادى كمال ميخائيل تادرس٣٤ خدمة اجتماعية
٢٤شادى محمد عبد العزيز احمد٣٥ حقوق
٢٧شادى محمد فؤاد عبد الملك٣٦ تجارة 
٢٩شادى ممدوح شوقى ينى٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٣٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨شادى هالل مترى حبشته١ خدمة اجتماعية
٢٤شادية اشرف فتحى محمدين٢ حقوق
٢٥شادية سالمة على اسماعيل احمد٣ خدمة اجتماعية
٢٧شادية محمد فرغلى بشندى٤ حقوق
٢٤شادية محمود ابراهيم٥ حقوق
٢١شارك نبيل رمزى سدراك٦ حقوق
٢٣شاكر جابر حامد معتمد٧ حقوق
٣٢شحاتة فرج عوض شحاتة٨ اداب 
٢٧شحاته ميخائيل شحاته ميخائيل٩ حقوق

٢٤شذى عبد المحسن ثابت سيد١٠ اداب 
٢٧شربات أحمد عبد العزيز خلف١١ حقوق
٢٤شربات احمد محمد خليفة١٢ اداب 
٢٢شربات حسن محمود على١٣ حقوق
٢٤شربات عبد الناصر احمد ابراهيم١٤ اداب 
٢٨شرقاوى محمد محمد على١٥ تجارة 
٢٦شروق حسن البنا محمد ابراهيم١٦ اداب 
٢٣شروق عبد هللا عطا هللا١٧ حقوق
٢٢شروق محمد عباس محمد١٨ اداب 
٢٧شريف ابو المجد محمد على١٩ حقوق
٢٦شريف احمد على وهمان٢٠ اداب 
٢٢شريف اشرف محمد٢١ حقوق
٢٦شريف جابر محمد جالل٢٢ خدمة اجتماعية
٣٠شريف جمال عثمان علي٢٣ حقوق
٣٠شريف سمير ذكرى سولایر٢٤ حقوق
٢٨شريف سيد شريف همام٢٥ شريعة وقانون
٣٢شريف سيد هاشم منصور٢٦ حقوق
٣١شريف صبرى خله مرجان٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٣٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧شريف صالح حسن مرعى٢٨ حقوق
٢٥شريف عماد زايد على٢٩ حقوق
٢٦شريف عمر يونس احمد٣٠ حقوق
٢٤شريف فتحى عبد الحميد٣١ حقوق
٢٩شريف فيكتور فؤاد قلينى٣٢ تجارة 
٢٨شريف كامل ذكى مصطفى٣٣ ادارة اعمال 
٣٠شريف محروس حسن٣٤ خدمة اجتماعية
٢٧شريف محمد محمد حسين زناتى٣٥ شريعة وقانون
٢٧شريف محمد معتصم على٣٦ حقوق
٢٧شريفة عبد الناصر على موسى٣٧ اداب 

صفحة ١٤٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٩شرين احمد اسماعيل عبد العال١ شريعة وقانون
٢٨شرين جمال زكاء خليل٢ حقوق
٢٢شرين جميل تادرس عبد المالك٣ زراعة
٢٥شرين عادل على سليمان٤ خدمة اجتماعية
٢٦شرين فاروق ابراهيم عبد االمام٥ حقوق
٢٦شرين مصطفى محمد ابراهيم٦ حقوق
٢٤شرين مصطفى محمد احمد٧ اداب 
٢٦شرين ممدوح دانيال رزق٨ اداب 
٢٣شريهان حامد عبد العزيز٩ حقوق

٢٧شريهان سيد حنفي محمد١٠ شريعة وقانون
٢٥شريهان كمال عثمان١١ حقوق
٢٣شعبان احمد يوسف عبد هللا١٢ خدمة اجتماعية
٢٧شعبان اسماعيل توفيق١٣ حقوق
٢٦شعبان عبد السالم عبد الحميد١٤ حقوق
٢٨شعبان عبد الاله عبد العال محمد١٥ خدمة اجتماعية
٢٨شعبان محمد خميس عبد الباقى١٦ تجارة 
٢٤شعبان ناجح على أحمد١٧ حقوق
٢٥شعيب جمال مصطفى شعيب١٨ شريعة وقانون
٢٥شندى احمد شندى احمد١٩ تجارة 
٢٧شنودة انور يوسف ملك٢٠ خدمة اجتماعية
٢٧شنودة توفيق لمعى جيد٢١ اداب 
٢٨شنودة رزق زخاري رزق٢٢ حقوق
٣٢شنودة هانى حبيب خله٢٣ حقوق
٣٠شنوده خيرى ابراهيم جرجس٢٤ حقوق
٢٩شنوده راغب جرجس٢٥ حقوق
٢٥شنوده سامى سالمة قلته٢٦ حقوق
٣٠شنوده لمعى سامى جاد السيد٢٧ تجارة 

صفحة ١٤١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥شنوده ويصا وليم ويصا٢٨ تجارة 
٢٤شهاب أحمد صديق أحمد٢٩ حقوق
٢٢شهاب الدين على سيد بخيت٣٠ تجارة 
٣٠شهاب محمد شهاب عيسى٣١ خدمة اجتماعية
٢٢شهد احمد زكى محمد٣٢ حقوق
٣٢شهد عبد الفتاح عبد الاله محمد٣٣ خدمة اجتماعية
٢٦شهدى خيرى جيد قلينى٣٤ تجارة 
٢٨شهيرة زين العابدين احمد زايد٣٥ حقوق
٣٠شهيرة كامل زكى مصطفى٣٦ تجارة 
٢٩شوكت سيد عطية محمد٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٤٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦شيرى صفوت صموئيل ويصا١ خدمة اجتماعية
٣٠شيرين جالل محمد على احمد علوش٢ اداب 
٢٣شيرين خليفة عبد النبى٣ حقوق
٢٦شيرين شحاته صديق سيد٤ زراعة
٢٤شيرين عادل نجيب مترى٥ تجارة 
٢٧شيرين عاطف نصيف غالى٦ اداب 
٢٣شيرين محمد سويف عبد القادر٧ خدمة اجتماعية
٢٤شيرين محمد سيد مصطفى٨ شريعة وقانون
٢٢شيرين يوسف جابر عبد الخالق سيد٩ تجارة 

٢٤شيماء ابراهيم محمد بكر١٠ حقوق
٢٥شيماء احمد راشد شهاب١١ حقوق
٢٧شيماء احمد سيد١٢ حقوق
٣٠شيماء احمد محمد محمد١٣ حقوق
٢٧شيماء البدرى على محمود١٤ خدمة اجتماعية
٣٠شيماء بكرى محمد احمد١٥ تجارة 
٢٥شيماء جالل محمد على١٦ حقوق
٣٠شيماء جمال توفيق سيد١٧ حقوق
٢٥شيماء جمال ثابت عبد الساتر١٨ اداب 
٢٣شيماء جمال عبد الحفيظ ابو بكر١٩ اداب 
٣١شيماء جمال عبد الناصر شحاته٢٠ تجارة 
٢٦شيماء جمال عبد الناصر شحاته٢١ تجارة 
٢٤شيماء جمال عبد الناصر عبد الحكيم٢٢ اداب 
٢٦شيماء حسن جاد حسن٢٣ حقوق
٣٠شيماء حسن شاكر على٢٤ خدمة اجتماعية
٢٨شيماء حسن عبد هللا حسن٢٥ حقوق
٢٣شيماء حسين عايد محمد حسين٢٦ حقوق
٢٤شيماء حفظى محمود عبد الحافظ٢٧ تجارة 

صفحة ١٤٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦شيماء حمد على حمد٢٨ اداب 
٢٣شيماء حمدى عبد العزيز محمد٢٩ اداب 
٢٨شيماء خالد عبد الجواد محمد٣٠ خدمة اجتماعية
٢٩شيماء خلف عبد المنعم محمد٣١ حقوق
٢٦شيماء زياده مصطفى خليفه٣٢ خدمة اجتماعية
٢٥شيماء زيدان احمد السيد٣٣ اداب 
٢٨شيماء زيدان حمدان عمران٣٤ حقوق
٢٤شيماء سعد احمد عبد الحميد٣٥ حقوق
٣٢شيماء سمير سيد حمدان٣٦ اداب 

صفحة ١٤٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥شيماء سمير نجيب محفوظ١ تجارة 
٢٣شيماء سيد حمدان احمد٢ تجارة 
٢٤شيماء سيد محمد عبد المعز٣ حقوق
٢٦شيماء سيد محمد محمود٤ اداب 
٢٧شيماء شحاته عبد المعطى مرسى٥ حقوق
٢٨شيماء شرموخ محمد سيد٦ اداب 
٢٤شيماء عاطف فتحى عبد الصبور٧ شريعة وقانون
٢٧شيماء عبد الحميد عبد المجيد٨ تجارة 
٢٣شيماء عبد الرازق عبد الستار٩ حقوق

٢٨شيماء عبد الرحمن محمد ابو طالب١٠ اداب 
٢٤شيماء عبد الرحيم محمد على١١ حقوق
٢٤شيماء عبد السالم عبد االمام حسين١٢ السن
٢٨شيماء عبد الظاهر هاشم هريدى١٣ حقوق
٢٥شيماء عبد العال على محمد محمد حماد١٤ خدمة اجتماعية
٣٠شيماء عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز١٥ خدمة اجتماعية
٢٨شيماء عبد العزيز محمد ثابت كدوانى١٦ ادارة اعمال 
٣١شيماء عبد العظيم مصطفى عبد الحفيظ١٧ اداب 
٢٨شيماء عبد اللطيف وهبه١٨ حقوق
٢٩شيماء عطا عمر محمد١٩ حقوق
٢٨شيماء على المصرى عبد السالم٢٠ حقوق
٢٦شيماء على خليفة ابو زيد٢١ حقوق
٢٦شيماء على مبارك سيد بدوى٢٢ اداب 
٢٤شيماء على محمد احمد٢٣ حقوق
٢٣شيماء على مراد على٢٤ حقوق
٢٥شيماء عيد قليعى٢٥ شريعة وقانون
٢٤شيماء عيسى محمد على٢٦ تجارة 
٢٨شيماء فتحى احمد حمدان٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٤٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤شيماء فرج بكر على٢٨ تجارة 
٢٨شيماء كامل فؤاد محمد يونس٢٩ حقوق
٢٤شيماء كمال ابراهيم على٣٠ اداب 
٢٦شيماء كمال احمد عباس٣١ حقوق
٢٢شيماء كمال احمد عبد الفتاح٣٢ خدمة اجتماعية
٢٩شيماء كمال سيد عبد العال٣٣ خدمة اجتماعية
٢٤شيماء كمال على حماد٣٤ اداب 
٢٧شيماء ماهر على سيد٣٥ حقوق
٢٥شيماء ماهر وهمان خطاب٣٦ اداب 
٢٤شيماء مجدى عبد العال محمد٣٧ اداب 
٢٩شيماء محمد ابراهيم حسين٣٨ اداب 

صفحة ١٤٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦شيماء محمد احمد سعيد١ تجارة 
٢٤شيماء محمد العلبى سيد محمد٢ اداب 
٢٦شيماء محمد حسين اسماعيل٣ خدمة اجتماعية
٢٥شيماء محمد حماده مهران٤ حقوق
٣٠شيماء محمد خلف٥ شريعة وقانون
٢٦شيماء محمد سيد٦ تجارة 
٢٦شيماء محمد سيد محمدين احمد٧ شريعة وقانون
٢٥شيماء محمد عبد الرحمن فخر الدين٨ خدمة اجتماعية
٢٦شيماء محمد عبد الفتاح عبد ربه٩ حقوق

٢٢شيماء محمد عبد المقصود١٠ حقوق
٢٥شيماء محمد فتحي عبد الرحيم١١ حقوق
٣١شيماء محمد محمد حسين١٢ تجارة 
٢٧شيماء محمد محمد عبد الرحيم١٣ اداب 
٢٥شيماء محمد محمود عبد العزيز سالم١٤ خدمة اجتماعية
٢٤شيماء محمد موسى حماية هللا١٥ تجارة 
٣٠شيماء مرسى عبد المالك محمد١٦ خدمة اجتماعية
٢٦شيماء مصطفى احمد مصطفى١٧ تجارة 
٢٨شيماء مصطفى سيد١٨ حقوق
٢٤شيماء ناصر محمد السيد١٩ اداب 
٢٤شيماء هريدى محمود سيد٢٠ خدمة اجتماعية
٢٨شيماء همام على محمد٢١ اداب 
٢٤صابر ابراهيم محمد عبد الموجود٢٢ تجارة 
٣٠صابر احمد عبد القادر فراج٢٣ شريعة وقانون
٢٤صابر عبد القوى عبد الحافظ غانم٢٤ شريعة وقانون
٢٦صابر عبد الكريم زخارى٢٥ حقوق
٣٠صابر عبد المجيد على عبد الرحمن٢٦ شريعة وقانون
٢٢صابرين جاد الرب محمد عمر على٢٧ اداب 

صفحة ١٤٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤صابرين خليفة أحمد٢٨ حقوق
٢٨صابرين عبد الغنى عبد الفتاح٢٩ خدمة اجتماعية
٢٦صابرين عبد الغنى عبد الفتاح فرغلى٣٠ خدمة اجتماعية
٢٦صابرين عبد المنعم عيد مخلوف٣١ خدمة اجتماعية
٢٤صابرين على احمد على٣٢ حقوق
٢٤صابرين كامل ثابت٣٣ حقوق
٢٢صابرين محمد حزين عبد السالم٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥صابرين محمد عبد الرؤوف محمد٣٥ خدمة اجتماعية
٢٦صابرين مهنى احمد مرسى٣٦ حقوق
٢٥صادق سمير صادق أحمد٣٧ حقوق

صفحة ١٤٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٣صالح احمد تمام عبد هللا١ خدمة اجتماعية
٢٨صالح عبد الفتاح محمود على٢ خدمة اجتماعية
٢٥صالح علي حسن قطب نصر٣ شريعة وقانون
٢٨صالح محمد ابراهيم صالح٤ حقوق
٢٤صالحية على سيد٥ حقوق
٢٧صاوى موسى صاوى رسالن٦ اداب 
٢٨صباح سالم محمد سالم٧ زراعة
٢٥صباح عبد الحميد عبد الرؤوف امام٨ اداب 
٢٦صباح فاروق حسن غريب٩ اداب 

٢٧صباح محمد سليمان فراج١٠ خدمة اجتماعية
٢٨صباح مصطفى احمد عبد الغفار١١ تجارة 
٢٦صباح ممتاز حنفى عطية١٢ حقوق
٢٥صبره محمد صبره محمد١٣ اداب 
٣١صبرى عبد العزيز عبد المجيد محمد١٤ شريعة وقانون
٣٠صبرى عبد العزيز مصطفى ابراهيم١٥ شريعة وقانون
٢٧صبرى عزت عطيه الاله سالمة١٦ اداب 
٢٧صبرين جالل محمد محمد١٧ شريعة وقانون
٢٧صدام حسين هاشم سيوفى١٨ حقوق
٢٥صدام محمود عاشور محمد١٩ شريعة وقانون
٣٠صدقى عثمان مرسى شعبان٢٠ حقوق
٢٧صديق رأفت صديق حسين٢١ حقوق
٢٥صفاء أسامة صالح الدين٢٢ حقوق
٢٨صفاء البدرى احمد عبد ربه٢٣ تربية عامة
٢٨صفاء بكر محمود محفوظ٢٤ تجارة 
٣١صفاء بهاء محمد سيد العادلى٢٥ تجارة 
٢٢صفاء حسن عبد الرحيم عثمان٢٦ خدمة اجتماعية
٢٨صفاء خميس سيد محمد٢٧ حقوق

صفحة ١٤٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤صفاء سيد عباس محمد٢٨ اداب 
٢٦صفاء سيد محمد حمد هللا٢٩ اداب 
٢٦صفاء شحاته حسن على٣٠ تربية عامة
٢٦صفاء عبد الحافظ محمد الصادق محمد٣١ شريعة وقانون
٢٤صفاء عبد الرحيم عبد العال عبد الرحيم٣٢ شريعة وقانون
٢٥صفاء عبد النعيم احمد سيد٣٣ شريعة وقانون
٢٩صفاء علم الدين معتمد سيف٣٤ اداب 
٢٤صفاء على سليم على عبد العال٣٥ خدمة اجتماعية
٢٣صفاء فرغلى نصر الدين عبد الكريم٣٦ اداب 
٢٥صفاء محمد مهدى محمد حمد٣٧ اداب 

صفحة ١٥٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦صفاء محمود فرغلى سالم١ اداب 
٢٤صفاء مصطفى سيد ابو العال٢ شريعة وقانون
٢٩صفاء نادى عبد العزيز٣ خدمة اجتماعية
٢٥صفوت لويز وهيب خلة٤ حقوق
٢٢صفيه طه محمد احمد٥ حقوق
٢٧صفيه محمود حسين عبد الرحمن٦ شريعة وقانون
٢٨صالح ابراهيم محمد حسن٧ حقوق
٢٧صالح الدين محمود مصطفى سيد٨ خدمة اجتماعية
٢٥صالح حسان علي حسين٩ حقوق

٢٥صالح خلف عبد السالم عبد الرحمن١٠ شريعة وقانون
٢٦صالح رجب عبد الحى١١ حقوق
٢٥صالح سالم صادق محمد١٢ حقوق
٢٨صالح سيد محمود عبد العال١٣ شريعة وقانون
٢٤صالح عبد الحفيظ محمد١٤ حقوق
٣٠صالح فرغلى عمران١٥ حقوق
٢٥صالح محمد حسين حسين١٦ تجارة 
٢٩صالح محمد ماضى محمد١٧ حقوق
٣١صالح نياظ محمد ابراهيم١٨ حقوق
٢٦صموئيل ابراهيم رومانى يوسف١٩ تجارة 
٢٦صموئيل حسنى موسى اسكندر٢٠ حقوق
٣١صيفة عطا محمود عبد المولى٢١ اداب 
٢٨ضاحى سيد اسماعيل احمد٢٢ تجارة 
٢٣ضحى خالد رمضان محمد٢٣ خدمة اجتماعية
٢٣ضحى على احمد على٢٤ خدمة اجتماعية
٢٥ضياء الدين احمد عاشور ابو زيد٢٥ شريعة وقانون
٣١ضياء الدين جمال عبد الظاهر مسعود٢٦ شريعة وقانون
٢٨ضياء الدين حسن محمد محمود٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٥١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٢ضياء الدين سيد محمود٢٨ تربية عامة
٢٥ضياء الدين عبد الكريم على٢٩ حقوق
٢٤ضياء الدين محمد حماد٣٠ اداب 
٢٧ضياء الدين محمد نور سالم محمد٣١ اداب 
٢٨ضياء الدين مصطفى سيد عبد الحليم٣٢ شريعة وقانون
٢٦ضياء محمد احمد عبد الرحمن٣٣ تجارة 
٢٨طاارق ابراهيم الطيب الطيب٣٤ حقوق
٢٦طارق أشرف محمد ابو العال٣٥ حقوق
٣٠طارق ابراهيم عبد المقصود٣٦ خدمة اجتماعية
٢٩طارق اسماعيل رياق جبالى٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٥٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧طارق جمال محروص فراج١ اداب 
٣٢طارق صالح محمد محمد٢ حقوق
٢٤طارق طلعت شوقى عشم هللا٣ تجارة 
٣٢طارق عبد الرحمن حسنين جوده٤ شريعة وقانون
٢٤طارق عبد العال الشريف همام٥ نظم معلومات 
٢٧طارق عبد الفتاح عبد الحكيم٦ حقوق
٣٠طارق عبد الفتاح عبدالرحيم محمد٧ اداب 
٢٩طارق عبد الكريم عبد العال محمد٨ نظم معلومات 
٢٥طارق على سليم على عبد العال٩ اداب 

٣٢طارق محمد حسن١٠ حقوق
٢٣طارق محمد رضا عبد المحسن١١ حقوق
٢٥طارق محمد عبد الوهاب محمد١٢ اداب 
٢٧طارق محمد هشام كوثر جالل عايد١٣ تجارة 
٢٦طارق مصطفى ابراهيم محمد١٤ حقوق
٢٧طارق ممدوح على تهامى١٥ اداب 
٢٥طارق يحى على احمد١٦ تجارة 
٢٧طاهر ابو زيد سيد محمود١٧ حقوق
٢٩طاهر ابو زيد محمد حسانين١٨ حقوق
٢٦طاهر احمد فؤاد عبد الرحمن١٩ حقوق
٢٨طاهر احمد محمد عبد المالك٢٠ حقوق
٢٥طاهر سيد عبد هللا٢١ حقوق
٣٢طاهر صالح طاهر على٢٢ تجارة 
٣١طاهر محمد حسن احمد٢٣ حقوق
٢٥طاهر مصطفى طاهر حسن٢٤ حقوق
٢٧طلعت رمزى محمد كامل رشوان٢٥ خدمة اجتماعية
٢٦طه ابراهيم رفعت محمود عبد الحليم٢٦ نظم معلومات 
٢٩طه احمد طه جاد المولى٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١٥٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥طه حسن سيد فراج٢٨ شريعة وقانون
٢٤طه خلف ابراهيم علي٢٩ شريعة وقانون
٢٨طه سمير محمد عبد العال٣٠ حقوق
٣٢طه عبد الحميد محمد عبد الوارث٣١ تجارة 
٢٥طه علي عبد الرحمن عبد الحميد٣٢ شريعة وقانون
٣١طه كمال عبد هللا جمعه٣٣ شريعة وقانون
٢٩طه محمد بهاء الدين عبد الحميد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٦طه محمد عبد العزيز حسن٣٥ اداب 
٢٥طه محمد نجيب احمد٣٦ تجارة 
٢٦عائشة احمد عبد اللطيف محمد٣٧ اداب 

صفحة ١٥٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤عائشه على عثمان صالح١ شريعة وقانون
٢٣عائشه محمد حسين عبد العال٢ شريعة وقانون
٢٤عادل جالل شيمى محمد٣ حقوق
٢٩عادل سيد على محمد٤ حقوق
٢٤عادل طاهر حمزه محمد٥ اداب 
٢٥عادل عبد المنعم جاد الرب٦ شريعة وقانون
٣٢عادل عبد الواحد محمد سمير٧ خدمة اجتماعية
٣٢عادل على احمد مكى٨ حقوق
٢٨عادل على محمد٩ حقوق

٢٨عادل علي محمد علي١٠ شريعة وقانون
٢٧عادل محمد احمد محفوظ١١ تجارة 
٢٩عادل محمد السيد احمد١٢ حقوق
٢٤عادل محمد حسن عبد العال١٣ حقوق
٣٠عادل محمد عادل قطب١٤ حقوق
٢٨عادل محمد عبد الغنى حسين١٥ شريعة وقانون
٢٨عاصم سعد حفظى عبد القادر١٦ حقوق
٢٨عاصم عبد المؤمن مصطفى شحاته١٧ خدمة اجتماعية
٢٧عاصم محمد عبد الستار سليم١٨ زراعة
٢٩عاصم محمد على محمد١٩ خدمة اجتماعية
٢٤عاصم مصطفى حسن ابراهيم٢٠ حقوق
٢٤عاطف احمد حسين٢١ حقوق
٢٨عاطف احمد عبد الكريم احمد٢٢ شريعة وقانون
٢٨عاطف حامد حسن ابراهيم٢٣ حقوق
٢٨عاطف صدقى محمود عبد الوارث٢٤ خدمة اجتماعية
٢٥عاطف عبد العزيز احمد سيد عوض٢٥ شريعة وقانون
٢٧عاليه عبد الحميد لطفى فراج٢٦ خدمة اجتماعية
٢٢عامر ابو العباسى عباس موسى٢٧ حقوق

صفحة ١٥٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٣عامر عبد الحكيم احمد عامر٢٨ حقوق
٢٩عامر عبد الرحمن محمود عيسى٢٩ حقوق
٢٤عباس أحمد عباس أحمد٣٠ حقوق
٣٠عبد افضيل سيد عبد الفضيل على٣١ شريعة وقانون
٢٦عبد الباسط شحات ابراهيم خليفه٣٢ تجارة 
٢٥عبد الباسط عبد هللا فاهم عباسى٣٣ تجارة 
٢٣عبد الباقى عبد العظيم عبد الباقى عبد الباقى٣٤ زراعة
٢٤عبد الباقى مخيمر عبد الباقى احمد٣٥ حقوق
٢٧عبد البديع خميس عبد الحميد٣٦ حقوق
٢٣عبد التواب سعيد أحمد٣٧ حقوق

صفحة ١٥٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥عبد الجابر فتحى حسين محمد١ حقوق
٢٦عبد الجواد حسن عبد الجواد احمد٢ شريعة وقانون
٢٩عبد الحفيظ مصطفى عبد الحفيظ محمود٣ خدمة اجتماعية
٢٩عبد الحكيم ابراهيم عبد الحكيم٤ حقوق
٢٩عبد الحليم عبد الشافى على عبد الحليم٥ اداب 
٢٩عبد الحميد حسن عبد الحميد٦ شريعة وقانون
٢٤عبد الحميد شاكر عبد الحميد حسن٧ حقوق
٢٨عبد الحميد عادل محمود٨ شريعة وقانون
٢٥عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد٩ اداب 

٢٥عبد الحميد مصطفى امير عبد الحميد١٠ تجارة 
٢٦عبد الرؤف مصطفى أبو الدهب١١ حقوق
٣٠عبد الرؤوف يحى يونس١٢ تجارة 
٣١عبد الرازق حسن حسين ابراهيم١٣ تجارة 
٢٤عبد الرازق حسن عبد الحميد١٤ تجارة 
٢٦عبد الراضى محمد اسماعيل رفاعى١٥ شريعة وقانون
٢٩عبد الراضى محمد شحاته محمد١٦ تجارة 
٢٣عبد الرحمن احمد على محمد١٧ حقوق
٢٨عبد الرحمن جمال عبد الفتاح على١٨ خدمة اجتماعية
٢٨عبد الرحمن حسين محمود حسين١٩ نظم معلومات 
٢٩عبد الرحمن رجب محمد احمد٢٠ حقوق
٢٤عبد الرحمن سيد على سيد٢١ حقوق
٢٤عبد الرحمن سيد محمد٢٢ حقوق
٢٧عبد الرحمن عطية سيد محمد٢٣ خدمة اجتماعية
٢٦عبد الرحمن على أحمد محمد٢٤ حقوق
٢٦عبد الرحمن علي عبد المجيد عبد الرحمن٢٥ شريعة وقانون
٢٢عبد الرحمن على محمد محمد٢٦ زراعة
٢٨عبد الرحمن عمر عبد الرحمن حسن٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١٥٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٩عبد الرحمن عوض عبد الرحمن ابو العال٢٨ خدمة اجتماعية
٢٧عبد الرحمن قراعة عبد الرحمن اسماعيل٢٩ تجارة 
٢٤عبد الرحمن محمد احمد عبد الرحيم٣٠ خدمة اجتماعية
٢٥عبد الرحمن محمد رفعت محمد٣١ حقوق
٢٥عبد الرحمن محمد سيد عبد القادر٣٢ شريعة وقانون
٢٣عبد الرحمن محمد عبد الحميد٣٣ خدمة اجتماعية
٢٦عبد الرحمن محمد عبد الحي ابراهيم٣٤ شريعة وقانون
٢٨عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد٣٥ حقوق
٢٥عبد الرحمن محمد عبد السالم محمد٣٦ شريعة وقانون
٢٥عبد الرحمن محمد عثمان٣٧ تجارة 

صفحة ١٥٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٢عبد الرحمن محمد على محمد١ تجارة 
٣٠عبد الرحمن محمد محروس عالم٢ شريعة وقانون
٢٥عبد الرحمن محمد مصطفى أحمد٣ حقوق
٢٤عبد الرحمن محمود عبد المهيمن حسانين٤ تجارة 
٣١عبد الرحمن محمود محمد عيسى٥ شريعة وقانون
٢٤عبد الرحمن محمود مهنى٦ حقوق
٢٦عبد الرحمن محى الدين عبد العليم٧ حقوق
٢٧عبد الرحمن مصطفى اسماعيل عبد الحافظ٨ نظم معلومات 
٢٧عبد الرحمن معاذ محمود شوقى٩ حقوق

٢٥عبد الرحمن نبيل ابراهيم على١٠ تجارة 
٢٦عبد الرحمن هالل عبد الرحمن١١ خدمة اجتماعية
٢٥عبد الرحيم أشرف عبد الرحيم١٢ حقوق
٢٧عبد الرحيم احمد احمد عبد الرحيم١٣ خدمة اجتماعية
٢٤عبد الرحيم جاد الكريم جابر١٤ حقوق
٢٦عبد الرحيم سيد على عبد الرحيم١٥ تجارة 
٢٣عبد الرحيم عصام عبد الرحيم زايد١٦ حقوق
٣٠عبد الرحيم فتحى محمد سلطان١٧ شريعة وقانون
٢٤عبد الرحيم ماجد عبد الرحيم احمد١٨ تجارة 
٢٤عبد الرحيم محمد محمد احمد١٩ خدمة اجتماعية
٢٨عبد الرحيم محمد محمد حسانين٢٠ خدمة اجتماعية
٢٧عبد الرحيم محمد محمد على٢١ شريعة وقانون
٢٧عبد الرحيم نافع نياظ جبر٢٢ حقوق
٢٦عبد الرشيد بغدادى محمود٢٣ حقوق
٢٩عبد الروؤف محمد احمد٢٤ شريعة وقانون
٢٢عبد السالم فولى عبد السالم٢٥ حقوق
٣٠عبد السالم ممتاز حسن محمد٢٦ حقوق
٢٤عبد السميع كمال عبد هللا فرغلى٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٥٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥عبد العاطي حمدان محمد احمد٢٨ حقوق
٢٤عبد العاطى ممدوح عبد العاطى٢٩ حقوق
٢٧عبد العال احمد عبد العال سيد٣٠ شريعة وقانون
٢٤عبد العال جمال عبد الستار٣١ حقوق
٣٣عبد العال سيد عبد العال سيد٣٢ خدمة اجتماعية
٢٦عبد العال على محمد على٣٣ حقوق
٢٣عبد العزيز صالح عبد العزيز٣٤ حقوق
٢٩عبد العزيز عبد الرازق محمد ابو العال٣٥ تجارة 

صفحة ١٦٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧عبد العزيز عثمان عبد العال احمد١ شريعة وقانون
٢٩عبد العزيز عثمان محمد محمد٢ حقوق
٢٤عبد العزيز عيد عبد العزيز عبد الراضى٣ حقوق
٢٣عبد العزيز فيضى احمد٤ تجارة 
٢٦عبد العزيز كامل محمد احمد٥ تجارة 
٢٧عبد العزيز محمد احمد حسين٦ شريعة وقانون
٢٦عبد العزيز محمد رفعت٧ حقوق
٣٢عبد العزيز محمد عبد العزيز خالد٨ خدمة اجتماعية
٣١عبد العزيز محمود عبد العزيز٩ تجارة 

٢٦عبد العليم فتحي عبد العليم خالد١٠ شريعة وقانون
٢٩عبد الفتاح سالم محمد احمد١١ خدمة اجتماعية
٢٤عبد الفتاح محمد حامد عبد الحميد احمد١٢ حقوق
٣٢عبد الفتاح محمد فرغلى عبد هللا١٣ حقوق
٣٢عبد القادر محمد محمد محمد احمد١٤ خدمة اجتماعية
٣٢عبد الكريم حسين صبره مازن١٥ حقوق
٢٣عبد الكريم عادل عبد الكريم يونس١٦ نظم معلومات 
٢٤عبد الكريم عبد المنعم أحمد على١٧ حقوق
٢٩عبد الكريم هالل عبد العليم١٨ حقوق
٢٧عبد اللطيف صبرى عبد اللطيف محمد١٩ خدمة اجتماعية
٢٢عبد هللا أحمد فرغلى٢٠ حقوق
٢٦عبد هللا ابو بكر محمد صالح احمد٢١ شريعة وقانون
٢٨عبد هللا احمد عبد هللا امين٢٢ حقوق
٢٨عبد هللا احمد عبد المنعم احمد٢٣ خدمة اجتماعية
٣٠عبد هللا احمد على سالم محمود٢٤ شريعة وقانون
٢٧عبد هللا بطران محمد٢٥ شريعة وقانون
٢٩عبد هللا حميدى منصور٢٦ حقوق
٢٥عبد هللا خلف جبالى حسن جبالى٢٧ تجارة 

صفحة ١٦١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥عبد هللا عبد العظيم جمعه هجرس٢٨ تجارة 
٢٥عبد هللا عبد المجيد عبد هللا عبد المجيد٢٩ تجارة 
٢٩عبد هللا عفيفى حامد على٣٠ خدمة اجتماعية
٢٦عبد هللا علي غندور علي احمد٣١ شريعة وقانون
٢٤عبد هللا على محمد عرفان٣٢ خدمة اجتماعية
٢٥عبد هللا عليو بدر عبد الوهاب٣٣ شريعة وقانون
٢٤عبد هللا عمران احمد فراج٣٤ شريعة وقانون
٣٢عبد هللا فرحان سليمان٣٥ خدمة اجتماعية
٢٧عبد هللا محمد احمد حسن٣٦ حقوق
٢٤عبد هللا محمد جابر٣٧ حقوق
٢٢عبد هللا محمد رفيق محمد عبد هللا٣٨ زراعة

صفحة ١٦٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨عبد هللا محمد سعد الدين عبدهللا١ خدمة اجتماعية
٣٠عبد هللا محمود عبد هللا حسين٢ شريعة وقانون
٣١عبد هللا معبد بدير عبد ربه٣ تجارة 
٢٨عبد المؤمن احمد على محمود٤ حقوق
٣١عبد المؤمن عبد الحفيظ مدبولي محمد٥ شريعة وقانون
٢٧عبد المجيد محمد األمين٦ حقوق
٢٦عبد المجيد محمد جمال٧ حقوق
٢٤عبد المحسن محمد خلف احمد٨ شريعة وقانون
٢٧عبد المحسن هاشم محمد عبد الرحيم٩ شريعة وقانون

٢٦عبد المقصود احمد عمر اسماعيل١٠ شريعة وقانون
٢٩عبد المقصود سعد عبد المقصود١١ شريعة وقانون
٢٥عبد المنعم عبد المعز محمود عبد الحافظ١٢ اداب 
٢٦عبد الناصر احمد حسن عبد المطلب١٣ شريعة وقانون
٢٢عبد الناصر جمعة عويس١٤ حقوق
٢٤عبد الناصر خضر حسن١٥ حقوق
٢٩عبد الناصر صبحى سيف النصر عبد العزيز١٦ خدمة اجتماعية
٣٢عبد الناصر عبده حسن علي١٧ شريعة وقانون
٢٧عبد النبى ابراهيم احمد عطية١٨ حقوق
٣١عبد النبى مرسى سيد مصطفى١٩ حقوق
٢٨عبد النعيم الشحات محمد احمد٢٠ شريعة وقانون
٢٣عبد النعيم سالم توفيق مرسي٢١ نظم معلومات 
٢٦عبد الهادى محمد عبد الرحمن احمد٢٢ تجارة 
٢٥عبد الوارث فوزى عبده خليفة٢٣ حقوق
٢٩عبد الوهاب اسماعيل صبرى٢٤ حقوق
٢٦عبد الوهاب محمد تمام عبد الوهاب٢٥ خدمة اجتماعية
٢٧عبد الوهاب محمود محمد عبد الوهاب٢٦ تجارة 
٢٣عبدهللا ابراهيم ابو زيد محمد٢٧ السن

صفحة ١٦٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧عبدهللا شحاته محمد عطية٢٨ خدمة اجتماعية
٢٦عبير ابو الخير صالح٢٩ اداب 
٢٥عبير خليفة احمد شحوت٣٠ اداب 
٢٦عبير صالح على عثمان٣١ حقوق
٢٩عبير عادل صنعى حبيب٣٢ حقوق
٢٤عبير عبد هللا عبد الرحمن قناوى٣٣ شريعة وقانون
٢٨عبير غانم حسن معتمد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥عبير محمد شاكر سليمان٣٥ خدمة اجتماعية
٢٨عبير محمد عبد الحكيم بدران٣٦ حقوق
٢٧عبير محمد عبد الرحمن فرغلى٣٧ تجارة 

صفحة ١٦٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣عبير مختار سيد ابراهيم١ زراعة
٢٣عبير منير اسرائيل جرجس٢ حقوق
٢٥عتمان محمد على سيد٣ حقوق
٢٥عثمان اسعد عثمان٤ حقوق
٢٩عثمان رشاد محمد احمد٥ خدمة اجتماعية
٢٧عثمان شوقى عثمان يونس٦ حقوق
٢٧عثمان عليان ابراهيم عبد الرشيد٧ حقوق
٢٩عثمان فاروق متولي٨ شريعة وقانون
٣٠عثمان محمد عثمان عبد الجواد٩ خدمة اجتماعية

٢٤عثمان محمد عثمان عطية١٠ حقوق
٢٦عثمان محمود عبد المجيد عثمان١١ شريعة وقانون
٢٧عثمان مصطفى ابو الدهب١٢ حقوق
٢٥عدلي مسعد عدلي حنا١٣ نظم معلومات 
٢٣عدنان محمد عبد الوهاب محمدين١٤ حقوق
٢٩عدوي عبد الواحد ابو زيد عبد الواحد١٥ شريعة وقانون
٢٧عربى سالمه ثابت عيسى١٦ حقوق
٣١عرفه عطا محمد عبيد١٧ شريعة وقانون
٢٨عز الدين عبد السالم محمد١٨ حقوق
٣١عز الدين محمد ابراهيم على١٩ خدمة اجتماعية
٢٩عز العرب عبد هللا حجاب حسن٢٠ خدمة اجتماعية
٢٩عز رفعت فرغلى محمود٢١ شريعة وقانون
٢٤عزام حامد سليمان حامد سليمان٢٢ حقوق
٢٧عزة ابراهيم على ابراهيم٢٣ حقوق
٢٨عزت ارمابنوس عبد المالك ارمانيوس٢٤ تجارة 
٢٥عزة جمال سلطان محمد٢٥ شريعة وقانون
٢٤عزة جمال عبد المطلب٢٦ شريعة وقانون
٢٤عزة جمال محمود محمد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١٦٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦عزة حسين مراد مصطفى٢٨ حقوق
٢٤عزة ربيع عبد التواب عبد الرجال٢٩ تجارة 
٢٥عزة رزق محمد حامد٣٠ تجارة 
٣١عزت سمير راغب حنا٣١ حقوق
٢٣عزة عبد الرحمن عطية محمد عطية٣٢ اداب 
٣٠عزت كرمى جاد السيد٣٣ حقوق
٢٧عزة كمال عبد الهادى الصبحى٣٤ شريعة وقانون
٢٥عزة محمد حسن محمد٣٥ تجارة 
٢٢عزة محمود حسين حمدان٣٦ خدمة اجتماعية
٢٧عزت مسعود جالل على٣٧ شريعة وقانون

صفحة ١٦٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨عزه احمد عبد الصبور محمد١ تجارة 
٢٥عزه كمال جبر سرحان٢ حقوق
٢٥عزيز سيف غالى منصور٣ اداب 
٢٨عصام احمد خلف احمد٤ اداب 
٢٤عصام الدين احمد طه جاد المولى٥ تجارة 
٣٢عصام جمال الدين احمد٦ خدمة اجتماعية
٣١عصام حسين محمد عبد المعطى٧ خدمة اجتماعية
٢٧عصام حماية فكرى حماية٨ اداب 
٢٩عصام دياب حسن فرج٩ تجارة 

٢٨عصام سمير مسعود ملك١٠ حقوق
٣١عصام شعبان احمد مكى١١ شريعة وقانون
٣١عصام شعبان زكى محمد١٢ حقوق
٢٤عصام عبد العاطى احمد محمد١٣ شريعة وقانون
٢٧عصام عبد هللا احمد على١٤ خدمة اجتماعية
٢٨عصام عبد المقصود خليفة عبد العال١٥ حقوق
٢٦عصام عطية عبد التواب محمد١٦ اداب 
٣١عصام على انور محمد حسن١٧ خدمة اجتماعية
٢٦عصام كامل محمد احمد١٨ شريعة وقانون
٣٣عصام محمد فراج محمد١٩ نظم معلومات 
٢٨عصام محمد محمد احمد احمد٢٠ اداب 
٢٧عصام محمد وافى محمد٢١ خدمة اجتماعية
٢٨عصام هديه احمد احمد٢٢ خدمة اجتماعية
٢٦عصمت سولایر عجبان سولایر٢٣ خدمة اجتماعية
٢٣عطيات حسن خليفة عثمان٢٤ تجارة 
٢٨عطيات حمدى سيد سالم٢٥ خدمة اجتماعية
٢٥عطية عطا عطية عطا٢٦ تجارة 
٢٨عفاف أمين امام محمد٢٧ حقوق

صفحة ١٦٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥عفاف عبد الرحيم محمد ابراهيم٢٨ اداب 
٢٥عفاف فتحى محمد ابراهيم٢٩ اداب 
٢٦عفاف محمد عيسى٣٠ حقوق
٢٧عال احمد الحلوىعبد الرحمن٣١ حقوق
٢٤عال حسن محمد عبد المجيد الكامل٣٢ اداب 
٢٣عال علي عبد الحميد عبد الحكيم٣٣ نظم معلومات 
٢٥عال محمد احمد على٣٤ خدمة اجتماعية
٢٤عال مدحت محمد عطية٣٥ تجارة 
٢٣عال مصطفى سيد٣٦ حقوق
٢٥عالء أنور محمود نصر٣٧ حقوق

صفحة ١٦٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨عالء ابو العباس عبد المجيد علي١ شريعة وقانون
٢٤عالء ابو اليسر عبد هللا محمد٢ حقوق
٣١عالء احمد ابراهيم فرغلى٣ حقوق
٢٥عالء احمد عبد الهادى احمد٤ شريعة وقانون
٢٥عالء احمد على عليوه٥ خدمة اجتماعية
٢٩عالء الدين ابراهيم محمد عبد الحميد٦ خدمة اجتماعية
٢٣عالء الدين عبد الكريم محمد محمد٧ تجارة 
٢٩عالء الدين عبد هللا مجاهد زعويله٨ شريعة وقانون
٢٣عالء الدين محمد جابر٩ حقوق

٢٣عالء الدين محمد سليمان١٠ زراعة
٢٨عالء الدين محمد عبد الغنى شكل١١ اداب 
٢٧عالء الدين محمد على احمد١٢ تجارة 
٢٧عالء الدين محمد علي محمد١٣ حقوق
٢٦عالء الدين محمد محمود محمد١٤ خدمة اجتماعية
٢٦عالء بدر فتحى محمد١٥ شريعة وقانون
٢٥عالء ثابت سيد عبد العال١٦ حقوق
٢٥عالء جعفر محمد على١٧ حقوق
٣٠عالء جمال ابراهيم عبد العال١٨ تجارة 
٣٠عالء جمال الدين عطية١٩ حقوق
٢٤عالء جمال حسين قايد٢٠ خدمة اجتماعية
٢٤عالء جمال عبد الحكيم بيومى٢١ تجارة 
٣١عالء جمال فارس مسعود٢٢ حقوق
٢٧عالء جمال محمد زناتى٢٣ شريعة وقانون
٣١عالء حامد ابراهيم٢٤ شريعة وقانون
٢٢عالء حسن صديق حسن٢٥ حقوق
٢٨عالء حسن محمد  مهران٢٦ خدمة اجتماعية
٣٣عالء حمدان محمود محمد٢٧ حقوق

صفحة ١٦٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠عالء حمدى عبد الاله عبد المطلب٢٨ شريعة وقانون
٢٦عالء حمزاوى محمد عبد الرحيم٢٩ شريعة وقانون
٢٩عالء خيرى جاد المولى محمد٣٠ شريعة وقانون
٢٥عالء ربيعى محمد عبد الحافظ٣١ حقوق
٣٠عالء رجب رياض على٣٢ خدمة اجتماعية
٢٢عالء رجب هارون عبد المجيد٣٣ حقوق
٢٨عالء رفعت حسان محمد٣٤ حقوق
٢٥عالء زناتى عبد العال زناتى٣٥ حقوق
٢٧عالء سيد محمد ابراهيم٣٦ حقوق
٣٢عالء صابر أحمد٣٧ حقوق

صفحة ١٧٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦عالء صالح عبد الحميد عبد الرحيم١ حقوق
٢٧عالء عاطف ثابت شحاته٢ تجارة 
٢٥عالء عاطف حسن متولى٣ حقوق
٣١عالء عبد الحميد احمد حسانين٤ شريعة وقانون
٣٠عالء عبد الرحيم حسن مرعى٥ حقوق
٢٥عالء عبد العليم محمود محمد٦ اداب 
٢٩عالء عبد الاله سيد فرغلى٧ حقوق
٣٠عالء عبد هللا كمال عبد العليم٨ شريعة وقانون
٢٥عالء عبد المعز صبحى عبدهللا٩ اداب 

٢٩عالء عبد المعز عبد الجواد محمد١٠ خدمة اجتماعية
٢٦عالء عشرى راجح منصور١١ خدمة اجتماعية
٢٩عالء عمر عثمان محمد١٢ تجارة 
٢٦عالء عيد سويفي مرعي١٣ نظم معلومات 
٢٩عالء فارس محمد خالف١٤ شريعة وقانون
٢٧عالء فاروق زيدان مصطفى١٥ حقوق
٣٣عالء فتحى محمد عرفان١٦ شريعة وقانون
٢٧عالء فتوح بكير على١٧ تجارة 
٣٠عالء فرغلى راضى امام١٨ تجارة 
٢٣عالء ماهر عابد عبد الجابر١٩ خدمة اجتماعية
٣٠عالء محمد حمدان همام٢٠ خدمة اجتماعية
٢٨عالء محمد رسمي عمر٢١ شريعة وقانون
٢٥عالء محمد عبد العال محمد٢٢ حقوق
٢٧عالء محمد على احمد٢٣ خدمة اجتماعية
٢٧عالء محمد علي عوض٢٤ شريعة وقانون
٣٠عالء محمد على محمد٢٥ شريعة وقانون
٣٢عالء محمد على محمد٢٦ حقوق
٢٨عالء محمد علي محمود٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١٧١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠عالء محمد محمد أحمد٢٨ حقوق
٢٩عالء محمد محمد محمد الريفى٢٩ تجارة 
٢٧عالء محمد يوسف محمد٣٠ زراعة
٢٤عالء محي عبد الكريم٣١ نظم معلومات 
٣٠عالء مصطفى عبد الحميد عبده٣٢ شريعة وقانون
٢٥عالء ممدوح عبد اللطيف عطية٣٣ تجارة 
٢٥عالء نجاح نفادى سالم٣٤ حقوق
٣٢علم الدين زين العابدين احمد عابد٣٥ شريعة وقانون
٢٥على أحمد سيد عبد الرحيم٣٦ حقوق
٢٥على احمد توفيق احمد٣٧ اداب 

صفحة ١٧٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٩على احمد حامد محمد١ شريعة وقانون
٢٩على احمد ذكى عبد الرحيم٢ شريعة وقانون
٣٢على احمد صديق مرسى٣ حقوق
٢٥على احمد عبد المنعم عبد الرحيم٤ شريعة وقانون
٣١على احمد على عبد الاله٥ خدمة اجتماعية
٢٤على احمد محمد٦ حقوق
٣٢على الصادق محمد على مالك٧ شريعة وقانون
٢٨على امين حامد حسين٨ خدمة اجتماعية
٢٨على جاد الكريم عثمان٩ حقوق

٢٧على جمال احمد عبد الرحمن١٠ حقوق
٣١على جمال على ابو شامه١١ خدمة اجتماعية
٢٩على جمال مايز على١٢ شريعة وقانون
٢٣على جمال محمد عبد الصادق١٣ تجارة 
٣١على حسانين حماد محمد١٤ حقوق
٢٦على حسن احمد فرغلى١٥ اداب 
٢٧على حسن حلمى عبد العال١٦ حقوق
٣١على حسن عبد السالم عبد العال١٧ شريعة وقانون
٢٥على حسن عبد هللا١٨ حقوق
٣٢علي حسن عبد الودود حسن١٩ شريعة وقانون
٣١علي حسن علي احمد٢٠ شريعة وقانون
٢٧على حسن على عبد العال٢١ اداب 
٣١على حسن محمد على٢٢ شريعة وقانون
٢٩على حسن هشام محمد٢٣ تجارة 
٢٨على حسين عبد الرحيم حسين٢٤ اداب 
٢٤على حسين عثمان محمد٢٥ خدمة اجتماعية
٢٤على حسين محمد احمد٢٦ تجارة 
٢٨على حمدى صبحى احمد٢٧ حقوق

صفحة ١٧٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١على حمودى على احمد٢٨ خدمة اجتماعية
٢٦على رأفت على احمد٢٩ حقوق
٢٨على رفعت عبد الدايم على٣٠ خدمة اجتماعية
٢٥علي سالمة عبد الحفيظ عبد العال٣١ شريعة وقانون
٢٧علي سيد احمد حسين٣٢ حقوق
٢٥على سيد احمد محمد٣٣ حقوق
٢٧علي سيد احند محمد٣٤ شريعة وقانون
٢٦علي سيد حسين علي٣٥ شريعة وقانون
٢٣على سيد على زيدان٣٦ حقوق
٢٣على سيد على عبد الفتاح احمد٣٧ اداب 

صفحة ١٧٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠على سيد على متولى١ اداب 
٣١علي سيد علي محمد٢ نظم معلومات 
٢٦على سيد فتحى سويفى٣ حقوق
٢٤على شعبان على عبد المعطى٤ اداب 
٢٤على شوقى عبد المتعال على٥ زراعة
٢٤على صالح زيد شعيب٦ تجارة 
٢٦على عبد الباسط على عبد العال٧ خدمة اجتماعية
٢٥على عبد الحميد حسن احمد٨ تجارة 
٢٦على عبد الرحمن عبد العزيز عبد الحافظ٩ تجارة 

٢٧على عبد الرحمن فوزى حسن١٠ خدمة اجتماعية
٣٠علي عبد الرحيم عبد العال عبد الرحيم١١ شريعة وقانون
٢٧على عبد الرحيم فرغلى احمد١٢ خدمة اجتماعية
٣٠على عبد الصبور محمد محمد١٣ اداب 
٣٠على عبد الكريم حسن محمد١٤ خدمة اجتماعية
٢٧علي عبد المنعم علي سويفي١٥ شريعة وقانون
٢٧على عبد المنعم على عبد الرحمن١٦ حقوق
٢٨علي عبد المنعم محمود سلطان١٧ شريعة وقانون
٢٥علي عبد الناصر احمد احمد١٨ نظم معلومات 
٢٦على عثمان احمد محمد١٩ تجارة 
٢٥على عثمان سلماتن عثمان٢٠ حقوق
٢٣على عزيز ابو الريش محمود حسن٢١ تجارة 
٢٦على عطا احمد عبد الرحيم٢٢ حقوق
٢٧على عطية محمد عطية٢٣ شريعة وقانون
٢٤على علم الدين على فراج٢٤ خدمة اجتماعية
٢٦على على محمد على٢٥ حقوق
٢٧على عيسى محمد مصطفى٢٦ خدمة اجتماعية
٣١علي قوشتي علي محمد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١٧٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤على كامل محمد صبرى٢٨ حقوق
٢٩على كمال الدين محمد على٢٩ حقوق
٣٢على كمال عبد العزيز٣٠ تجارة 
٢٧على ماهر على محمد٣١ تجارة 
٢٨على محمد ثابت حجاب٣٢ اداب 
٣٢على محمد سيد محمد٣٣ خدمة اجتماعية
٣٢على محمد صالح زناتى٣٤ خدمة اجتماعية
٣٠على محمد عبد العال٣٥ حقوق
٢٦على محمد عبد العزيز على محمد٣٦ تجارة 

صفحة ١٧٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠علي محمد علي حسين١ نظم معلومات 
٣٢على محمد على سلطان٢ شريعة وقانون
٢٦على محمد على على٣ شريعة وقانون
٣١على محمد على محمد٤ شريعة وقانون
٢٩على محمد على محمد٥ خدمة اجتماعية
٣٢على محمد على محمد٦ تجارة 
٢٦على محمد فاروق محمد٧ تجارة 
٢٨على محمد محمود احمد٨ حقوق
٢٥على محمود احمد على٩ شريعة وقانون

٢٥علي محمود سيد رضوان١٠ حقوق
٢٦على محمود عالم حسانين١١ تجارة 
٣٠على محمود على احمد١٢ تجارة 
٢٥على محمود على محمود١٣ تجارة 
٢٤على محمود محمد سويف١٤ تجارة 
٣١على محمود محمد يوسف١٥ تجارة 
٢٩على مصطفى على احمد١٦ تجارة 
٢٨على مصطفى على عامر١٧ شريعة وقانون
٢٣على مصطفى محمد مصطفى١٨ ادارة اعمال 
٢٦على نادى شوقى جالل١٩ تجارة 
٣٠على نعمان عبد الصبور مرسى٢٠ حقوق
٣٠على هريدى على مهران٢١ حقوق
٢٢علياء احمد ربيع  عبد السالم مهنى٢٢ حقوق
٢٤علياء السيد عبد الجواد احمد٢٣ تجارة 
٢٣علياء حامد احمد سعيد٢٤ تربية عامة
٢٣علياء قاسم محمد على٢٥ اداب 
٢٦علياء مصطفى ابراهيم على٢٦ اداب 
٢٣علياء ناصر الدين٢٧ حقوق

صفحة ١٧٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣علياء هاشم على حسن٢٨ حقوق
٢٧علياء يحى شاكر عثمان كيالنى٢٩ اداب 
٢٣عليه محمود محمد عبد الباقى احمد٣٠ اداب 
٢٧عماد أيوب موسى٣١ حقوق
٢٥عماد الدين ابراهيم عبد الهادى٣٢ خدمة اجتماعية
٢٥عماد الدين احمد سيد احمد محمد٣٣ خدمة اجتماعية
٢٨عماد الدين الصاحى حسن صديق٣٤ حقوق
٣١عماد الدين عبد الكريم محمد مرسى٣٥ اداب 
٢٦عماد الدين محمد عبد المعتمد٣٦ تجارة 
٢٦عماد ثابت حسين٣٧ حقوق
٢٩عماد جمعه عميره٣٨ شريعة وقانون

صفحة ١٧٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣عماد حسين محمد حسين١ حقوق
٢٧عماد حمدى اسماعيل٢ حقوق
٢٤عماد حمدى عبد الرحيم محمد٣ شريعة وقانون
٢٩عماد حمدى محمد خلف٤ حقوق
٢٩عماد حمدى مسعود اسكندر٥ تجارة 
٢٩عماد ريان احمد عبد العال احمد٦ شريعة وقانون
٣٢عماد سمحي عبد الراضي علي٧ شريعة وقانون
٣٠عماد سمير عياد ابراهيم٨ خدمة اجتماعية
٢٩عماد عاطف ثابت شحاته٩ خدمة اجتماعية

٢٧عماد عاطف حسنين ابراهيم١٠ شريعة وقانون
٢٧عماد عبد الحميد محمود احمد١١ حقوق
٢٩عماد عبد الرحيم مصطفى محمد جاد هللا١٢ تجارة 
٢٤عماد عبد المنعم محمد سليمان١٣ شريعة وقانون
٢٣عماد عدلى فهمى  فام١٤ حقوق
٢٦عماد عرفه شيمي محمد١٥ شريعة وقانون
٣٢عماد عزت ابو زيد حسانين١٦ خدمة اجتماعية
٢٤عماد عطا فام عبد المالك١٧ اداب 
٢٧عماد على محمد على بكر١٨ تجارة 
٣١عماد عوض عبد العال عوض١٩ خدمة اجتماعية
٢٨عماد فهمى مسعد بشاى عبد هللا٢٠ اداب 
٢٧عماد محمد نشأت على٢١ حقوق
٢٦عماد مرزوق كامل يوسف٢٢ خدمة اجتماعية
٢٩عماد نجيب عزيز سعيد٢٣ حقوق
٢٣عماد نصير عبد الشهيد نصير٢٤ زراعة
٣١عمار رفعت محمود بديوى٢٥ شريعة وقانون
٣٠عمر احمد حسن محمد٢٦ شريعة وقانون
٢٩عمر احمد عبد الرحمن مرسي٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١٧٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤عمر احمد عبد الغنى٢٨ حقوق
٢٨عمر احمد عمر اسماعيل٢٩ زراعة
٢٤عمر احمد يوسف عبد الحكيم٣٠ تجارة 
٢٤عمر جمال أحمد حسانين٣١ حقوق
٢٤عمر جمال عمر موسى عبد الرحمن٣٢ تجارة 
٢٨عمر جمال هاشم حسين٣٣ حقوق
٢٥عمر حسن عبد المنعم حسن٣٤ شريعة وقانون
٢٦عمر حسن قوشى حماده٣٥ شريعة وقانون
٢٨عمر حمدى محمد عطيفى٣٦ حقوق
٢٤عمر خليف عبد هللا مسلم٣٧ زراعة

صفحة ١٨٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩عمر سيد صدقى فرغلى١ تجارة 
٢٦عمر سيد عبد العال احمد٢ شريعة وقانون
٢٤عمر شعبان عبد المنعم عبد العزيز٣ حقوق
٢٤عمر طاهر احمد محمود٤ خدمة اجتماعية
٣١عمر عبد الحافظ حسن على٥ شريعة وقانون
٢٦عمر عبد الصبور عطا هللا محمد٦ تجارة 
٢٥عمر عبد هللا عبد الساتر حسب هللا٧ حقوق
٢٥عمر عبد المطلب خطاب محمد٨ حقوق
٣٠عمر عبد المنعم ابراهيم عبد الرشيد٩ خدمة اجتماعية

٣٢عمر عبد الناصر محمود ناصر١٠ خدمة اجتماعية
٢٤عمر عبد النبي بكر محمد١١ نظم معلومات 
٢٩عمر عبدالصبور محمد محمد١٢ خدمة اجتماعية
٢٦عمر على أحمد سيد١٣ حقوق
٣٠عمر على احمد على١٤ خدمة اجتماعية
٢٤عمر علي سيد علي١٥ شريعة وقانون
٢٨عمر فتحى بيومى محمد١٦ تجارة 
٢٤عمر فتحى ثابت بكر١٧ شريعة وقانون
٢٧عمر فتحى محمد ابراهيم١٨ شريعة وقانون
٢٩عمر محمد الطيب عبد الرحمن١٩ حقوق
٢٥عمر محمد سيد محمدين احمد حميد٢٠ حقوق
٢٥عمر محمد عمر ابراهيم٢١ تجارة 
٢٥عمر محمد نجيب محمد ابراهيم٢٢ شريعة وقانون
٢٧عمر محمود احمد محمد٢٣ شريعة وقانون
٢٦عمر محمود ثابت أحمد٢٤ حقوق
٢٧عمر مكرم حسن يونس٢٥ خدمة اجتماعية
٣٢عمران بدرى عبد الناصر محمود٢٦ اداب 
٢٩عمران مصطفى احمد حسين٢٧ شريعة وقانون

صفحة ١٨١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤عمرو  نادى عطية عبد الرحمن٢٨ تجارة 
٢٨عمرو أنور سيف طه٢٩ حقوق
٢٥عمرو ابراهيم حسن محمد البدوى٣٠ حقوق
٣٢عمرو ابراهيم شاكر ابراهيم٣١ نظم معلومات 
٣٠عمرو احمد رجب جمعة٣٢ خدمة اجتماعية
٢٩عمرو احمد سالمة احمد٣٣ حقوق
٢٤عمرو احمد صالح سيد٣٤ حقوق
٢٤عمرو احمد عبد الحميد مرعى٣٥ شريعة وقانون
٢٦عمرو احمد عبد هللا محمد٣٦ تجارة 
٢٩عمرو احمد على محمد حامد٣٧ حقوق

صفحة ١٨٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠عمرو احمد محمد على عماد١ حقوق
٣٠عمرو اسامة فؤاد حسن نصير٢ تجارة 
٣٠عمرو جميل احمد عبد العليم٣ خدمة اجتماعية
٣١عمرو حسن صبره صاوي٤ نظم معلومات 
٢٥عمرو حسن محمود جنيدى٥ حقوق
٢٨عمرو رفعت احمد عبد الناصر٦ خدمة اجتماعية
٣٠عمرو رمضان رشدى حسن٧ خدمة اجتماعية
٣٢عمرو سعد محمد محمود٨ نظم معلومات 
٣٠عمرو سعيد احمد ابراهيم٩ شريعة وقانون

٢٦عمرو سيد على عليوه١٠ حقوق
٣٢عمرو سيد محمد محمد حسين١١ اداب 
٢٦عمرو شعبان ابو النجا مرغنى١٢ خدمة اجتماعية
٢٦عمرو صابر عبد النظير مجلى١٣ حقوق
٢٦عمرو صالح احمد علي١٤ شريعة وقانون
٢٣عمرو صالح على سيد١٥ حقوق
٢٥عمرو طه عبد الحميد حسانين١٦ خدمة اجتماعية
٣٢عمرو عامر احمد سليمان١٧ اداب 
٢٧عمرو عبد الباسط محمد سيد١٨ حقوق
٢٨عمرو عبد الرحمن سيد عمر١٩ حقوق
٢٧عمرو عبد الرحيم احمد بكر٢٠ حقوق
٢٨عمرو عبد الرحيم سيد على٢١ حقوق
٢٨عمرو عبد الرحيم محمد احمد٢٢ حقوق
٣٠عمرو عبد الساتر احمد على٢٣ حقوق
٢٩عمرو عبد العزيز مصطفى حسن٢٤ تجارة 
٢٣عمرو عبد الغفار عبد القادر محمد٢٥ تجارة 
٢٦عمرو عبد هللا صاوى محمد٢٦ حقوق
٢٧عمرو عبد الهادى احمد رشوان٢٧ حقوق

صفحة ١٨٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣عمرو عبد الهادى عبد الرحمن٢٨ حقوق
٢٩عمرو عثمان عبد الحميد صالح٢٩ خدمة اجتماعية
٢٧عمرو عصام الدين حسنى٣٠ خدمة اجتماعية
٢٤عمرو عصام جابر حمدان٣١ حقوق
٢٥عمرو على عبد النعيم كامل٣٢ حقوق
٢٩عمرو على فتحى عبد العليم٣٣ خدمة اجتماعية
٢٩عمرو فاخر محمد عباس٣٤ خدمة اجتماعية
٢٤عمرو فاروق سيد احمد٣٥ تجارة 
٢٨عمرو فرغلى عبد الرحمن محمد٣٦ خدمة اجتماعية
٢٣عمرو كمال الدين على عبد هللا٣٧ تجارة 

صفحة ١٨٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨عمرو ماهر عبد الحفيظ عطية١ خدمة اجتماعية
٣٢عمرو محفوظ محمد عطوه٢ شريعة وقانون
٢٨عمرو محمد احمد محمود٣ حقوق
٢٨عمرو محمد الكبتى السيد محمد٤ خدمة اجتماعية
٢٥عمرو محمد عبد الحميد محمد٥ حقوق
٢٨عمرو محمد عبد الرؤوف هارون٦ حقوق
٢٩عمرو محمد عبد الرزاق عبد العليم٧ خدمة اجتماعية
٣٢عمرو محمد عبدالمعتد عبد الحميد٨ اداب 
٣١عمرو محمد عثمان ثابت٩ خدمة اجتماعية

٢٣عمرو محمد غانم حسنين١٠ تجارة 
٢٨عمرو محمد لبيب عبد المالك١١ تجارة 
٢٨عمرو محمد نجيب فرغلى احمد١٢ خدمة اجتماعية
٢٥عمرو محمود عبد الحفيظ محمد١٣ تجارة 
٢٧عمرو مختار عبد العظيم سيد١٤ شريعة وقانون
٣٢عمرو مصطفى ابراهيم١٥ حقوق
٢٤عمرو مصطفى صالح احمد١٦ شريعة وقانون
٢٣عمرو وجيه محمود انور١٧ تجارة 
٢٥عواطف ثابت عبده عبد العال عليوة١٨ اداب 
٢٩عواطف عبد الصبور عبد الحميد عثمان١٩ خدمة اجتماعية
٢٧عونى رفيق سالم حنا هللا٢٠ تجارة 
٣١عونى فنجرى فلى اسرائيل٢١ تجارة 
٣١عيد البدرى احمد بهيج٢٢ اداب 
٢٧عيد عبد العزيز جاد فولى٢٣ خدمة اجتماعية
٣٢عيسى عبد الكريم عيسى محمد٢٤ حقوق
٢٨غادة حسن عبد العال زيدان٢٥ خدمة اجتماعية
٢٤غادة حسن مهران خليل٢٦ اداب 
٣٢غادة حمدى ىسيد سلطان٢٧ تجارة 

صفحة ١٨٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦غادة رشاد عبد العزيز محمد٢٨ تجارة 
٢٤غادة سيد على حسن٢٩ تجارة 
٣١غادة سيد كامل حسن٣٠ ادارة اعمال 
٢٧غادة عبد الرحمن سيد خميس٣١ حقوق
٢٧غادة عبد المالك محمد٣٢ تجارة 
٢٥غادة علي ذكي حجاب٣٣ حقوق
٢٤غادة عماد الدين عبد المحسن على٣٤ اداب 
٢٦غادة كمال على عثمان٣٥ تجارة 
٢٧غادة محروس احمد جبر٣٦ خدمة اجتماعية
٢٧غادة محمد سيد محمد٣٧ شريعة وقانون

صفحة ١٨٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٢غادة محمد عبد الحميد على١ خدمة اجتماعية
٢٩غادة محمد كمال دردير عبد العال٢ حقوق
٣١غادة محمد مصبح محمد٣ خدمة اجتماعية
٢٧غاده احمد محمد حسن٤ حقوق
٢٣غاده شعبان فايد رمضان٥ حقوق
٢٤غاده عبد العال على محمد٦ شريعة وقانون
٢٢غاده محمد رشدى سالم٧ تجارة 
٢٥غانم كمال ابراهيم٨ حقوق
٢٩غدى سعد الدين محمد احمد جاد هللا٩ اداب 

٢٤غسان سمير مجلع حزينى١٠ حقوق
٢٣غسان عبد القادر حسين حسن١١ حقوق
٢٢غنى حفظى محمود عبد الحافظ١٢ حقوق
٢٣غيداء محمد عبد الحافظ ابراهيم١٣ حقوق
٣٠غيط تمام محمد عبد الرازق١٤ حقوق
٢٧فاتن عبد الرحمن على جاد الرب١٥ حقوق
٢٤فاتن مخيمر عبد الحفيظ احمد١٦ اداب 
٣٢فاتن مصطفى قاسم مصطفى١٧ تجارة 
٢٨فادى جورج سلطان باسليوس١٨ خدمة اجتماعية
٢٦فادى سامى فهمى سمير١٩ اداب 
٢٤فادى شريف فوزى دبس٢٠ حقوق
٢٥فادى موسى غبلایر بولس٢١ تجارة 
٢٦فاطمة احمد على احمد٢٢ حقوق
٢٢فاطمة اسامة احمد محمود٢٣ اداب 
٢٨فاطمة الزهراء احمد محمد ابراهيم٢٤ شريعة وقانون
٢٧فاطمة الزهراء باشا ذكى٢٥ خدمة اجتماعية
٢٤فاطمة الزهراء حنفى محمد٢٦ اداب 
٢٧فاطمة الزهراء رشاد محمد عبد الحافظ٢٧ حقوق

صفحة ١٨٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٣فاطمة الزهراء عامر خلف٢٨ حقوق
٢٦فاطمة الزهراء عبد الحميد احمد عبد الحميد٢٩ اداب 
٢٦فاطمة الزهراء عمر عبد السميع٣٠ خدمة اجتماعية
٢٤فاطمة الزهراء فتحى عبد الغنى٣١ شريعة وقانون
٢٣فاطمة الزهراء فرغلى احمد٣٢ حقوق
٢٣فاطمة الزهراء محمد حسن حسانين٣٣ حقوق
٢٣فاطمة الزهراء محمد محمود٣٤ حقوق
٢٥فاطمة الزهراء نادى فريز يوسف٣٥ خدمة اجتماعية
٢٥فاطمة بخيت حسانين بخيت٣٦ اداب 
٢٩فاطمة بخيت على محمد٣٧ اداب 

صفحة ١٨٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨فاطمة بدر حسن عبد الحافظ١ تجارة 
٢٨فاطمة جالل عبد القادر محمد٢ شريعة وقانون
٢٥فاطمة جالل كيالني مرسي٣ شريعة وقانون
٢٤فاطمة جمال عبد الفضيل على٤ اداب 
٢٥فاطمة حسن مصطفى حسين٥ حقوق
٢٦فاطمة حمدى عبد النعيم محمد٦ خدمة اجتماعية
٢٨فاطمة حمدى محمد مسك٧ حقوق
٣٠فاطمة سامح امين عبد الكريم٨ تجارة 
٣١فاطمة سامى عباس عبد الحليم٩ تجارة 

٢٩فاطمة سليم محمد١٠ حقوق
٢٦فاطمة سليمان عبد الرحيم عبد هللا١١ تجارة 
٢٧فاطمة سيد احمد محمد١٢ تربية عامة
٢٦فاطمة سيد عبد الحميد حسين١٣ خدمة اجتماعية
٢٦فاطمة سيد محمد السيد احمد١٤ خدمة اجتماعية
٢٧فاطمة سيمر صادق أحمد١٥ حقوق
٣٢فاطمة شعبان حسانين عبد هللا١٦ حقوق
٢٦فاطمة عادل حامد احمد الفالح١٧ خدمة اجتماعية
٢٨فاطمة عبد الجابر سليم محمد١٨ اداب 
٢٦فاطمة عبد الخالق احمد١٩ حقوق
٢٥فاطمة فرغلى زكى عفيفى٢٠ تجارة 
٢٧فاطمة محمد خفاجى مرسى٢١ تجارة 
٢٩فاطمة محمد سعد محمد٢٢ حقوق
٢٣فاطمة محمد سيد٢٣ حقوق
٢٣فاطمة محمد عبد العزيز حسن٢٤ تجارة 
٢٥فاطمة محمد عبد النعيم سعيد٢٥ حقوق
٢٨فاطمة محمد فاروق محمد٢٦ حقوق
٢٨فاطمة مرعى محمد جبر٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٨٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧فاطمه حسن عبد العزيز عبد الرحمن٢٨ شريعة وقانون
٣١فالح محمد سيد فرج٢٩ شريعة وقانون
٢٣فايزة ابراهيم كمال ابراهيم٣٠ حقوق
٢٤فايزة احمد سيد حامد٣١ اداب 
٢٥فايزة محمد ابراهيم محمد٣٢ خدمة اجتماعية
٢٨فايزة مصطفى على محمود شحاته٣٣ زراعة
٣٢فتحى عبد الرحيم حسن على٣٤ شريعة وقانون
٢٨فدوى فيصل محمد عبد الرحمن٣٥ اداب 
٣٠فراج عرفه حسن فراج٣٦ شريعة وقانون
٢٨فراج محمد حسن حسانين٣٧ تجارة 

صفحة ١٩٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣فرغلى جمال فرغلى ىاحمد١ حقوق
٢٧فرغلى سعيد محمد فرغلى٢ حقوق
٢٦فرغلى عثمان فرغلى عثمان٣ خدمة اجتماعية
٢٨فريد مسعود فهمى جورجى٤ تربية عامة
٢٦فهد عثمان محمد عثمان٥ نظم معلومات 
٢٦فهمي سمير فهمي نخنوخ٦ حقوق
٢٧فهيم هانى كوكب فهيم٧ خدمة اجتماعية
٢٥فوزية محمد عطية٨ حقوق
٢٩فيبى عاطف سالمة خليل٩ تجارة 

٣١فيوال فكرى فخرى صليب١٠ خدمة اجتماعية
٢٢فيوال ناصف ادوارد ميخائيل١١ حقوق
٢٨قاسم محمود قاسم عبد الفضيل١٢ خدمة اجتماعية
٢٥قريش حمدى محمود محمد١٣ خدمة اجتماعية
٢٧قطب مرسى قطب مرسى١٤ حقوق
٢٦قمر سالم صادق محمد١٥ خدمة اجتماعية
٢٩قمر فتحى عبد الرحيم عبد هللا١٦ خدمة اجتماعية
٢٧قناوى محمود محمد احمد حسن١٧ حقوق
٢٥كاترين نشات نعيم خليل١٨ اداب 
٢٣كارولين اشرف فايز فهيم١٩ حقوق
٢٩كارولين على ثابت جريس٢٠ تجارة 
٢٥كارين عادل شفيق جريس٢١ اداب 
٢٧كاظم سيد عبد الرحيم سيد٢٢ حقوق
٢٨كامل أحمد كامل أحمد٢٣ حقوق
٢٦كامل عبد الفتاح كامل خالد٢٤ حقوق
٢٩كامل على حسين كامل على٢٥ تجارة 
٢٨كامل محمود محمد حسن عمار٢٦ اداب 
٢٥كدوانى عبد التواب محمود بخيت٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٩١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨كرستيان ماهر زاهر جندى٢٨ تجارة 
٢٥كرستين زكريا توفيق لبس٢٩ حقوق
٢٨كرستينا عادل فكرى انس٣٠ خدمة اجتماعية
٢٣كرستينا نادى عطية جرجس٣١ حقوق
٢٦كرستينا نبيه شحاته٣٢ تجارة 
٢٦كرم جمال لمعى عطا هللا٣٣ خدمة اجتماعية
٢٩كرم كمل احمد محمد٣٤ تجارة 
٢٧كرم محمود عبد الرازق عارف٣٥ حقوق

صفحة ١٩٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥كرم محمود محمد مصطفى١ اداب 
٢٤كرم وجيه أنيس جندى٢ حقوق
٢٥كريستين ابراهيم نصيف خله٣ حقوق
٢٧كريستين منصور بخيت سعد٤ اداب 
٢٦كريستينا شريف حسنى اسكندر٥ اداب 
٢٤كريستينا صفوت زكى يسى٦ خدمة اجتماعية
٢٣كريستينا صالح عطا وليم٧ خدمة اجتماعية
٢٨كريم احمد عبد الرحيم احمد٨ حقوق
٣٢كريم بشرى عوض ميخائيل٩ حقوق

٢٥كريم حسن احمد توفيق١٠ حقوق
٣٢كريم سيد وافى محمد١١ تجارة 
٣٠كريم عثمان الكيالنى مصطفى١٢ خدمة اجتماعية
٣٠كريم محروص محمد سليمان١٣ تجارة 
٢٥كريم محمد مجدى احمد١٤ حقوق
٢٦كريمان رمضان عبد الرحيم١٥ حقوق
٢٥كريمان عبد الشافى ابراهيم على١٦ حقوق
٣٠كريمة خليفة علم الدين سيد١٧ اداب 
٢٩كريمة محمد على احمد حمزة١٨ خدمة اجتماعية
٢٤كريمة مختار عثمان احمد١٩ اداب 
٢٤كريمه احمد عبد البديع مهران٢٠ زراعة
٢٨كريمه سيد سالم حسين على٢١ خدمة اجتماعية
٢٣كريمه محمد رزق حسن٢٢ حقوق
٢٩كمال احمد كامل أبو شامة٢٣ حقوق
٣٠كمال الدين عبد الحليم محمد احمد٢٤ خدمة اجتماعية
٢٧كمال حسن احمد مهران٢٥ حقوق
٣٢كمال حسن عبد الرحمن حسن٢٦ شريعة وقانون
٢٩كمال حسن غلمى سالم٢٧ حقوق

صفحة ١٩٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦كمال حسن محمد احمد٢٨ شريعة وقانون
٢٨كمال عبد المنعم عبد الرحيم محمد٢٩ شريعة وقانون
٢٤كمال محمد اسماعيل محمود٣٠ حقوق
٢٤كوثر عشرى عبد الظاهر عاشور٣١ خدمة اجتماعية
٢٧كوثر على عبده مصلح٣٢ خدمة اجتماعية
٢٧كوثر محمد شحاته محمد٣٣ حقوق
٢٩كيرلس ايليا ابراهيم٣٤ حقوق
٢٥كيرلس جرجس أمين جرجس٣٥ حقوق
٢٥كيرلس جمال نصيف فام٣٦ خدمة اجتماعية
٢٩كيرلس جورج فهمي ابو السعود٣٧ نظم معلومات 
٢٩كيرلس رضا ذكى غبلایر٣٨ ادارة اعمال 

صفحة ١٩٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥كيرلس رفعت سمعان حنا١ تجارة 
٢٥كيرلس سمير شحاته ميخائيل٢ خدمة اجتماعية
٢٥كيرلس عاطف فوزي رزق٣ حقوق
٢٣كيرلس كمال صادق هندى٤ حقوق
٢٧كيرلس مجدى محروس ملك٥ تجارة 
٢٥كيرلس مجدي وديد رشيد٦ نظم معلومات 
٢٣كيرلس ميالد توفيلس عياد٧ تجارة 
٢٣كيرلس نادي وقيم رزق٨ نظم معلومات 
٢٢كيرلس نشأت فتحى ذكر٩ تجارة 

٢٤كيرلس وليم يوسف حنا١٠ زراعة
٢٧لؤى خالد مصطفى سيد محمد موسى١١ خدمة اجتماعية
٢٧لبنى احمد  ابراهيم زيان١٢ خدمة اجتماعية
٣٠لطيف يوسف لطيف عبد النور١٣ حقوق
٢٣لمياء جمال عبد البصير عبد الحميد١٤ خدمة اجتماعية
٢٤لمياء ضاحى مرسى عباس١٥ حقوق
٢٧لمياء طلعت شوقى على١٦ حقوق
٢٣لمياء عايد محمود عتمان١٧ تجارة 
٢٧لمياء عبد الكريم محمد عطيه١٨ خدمة اجتماعية
٢٢لمياء عصام محمود عبد الرحمن١٩ زراعة
٢٩لمياء كمال وهبه عبد العال٢٠ تجارة 
٢٥لمياء محمد على محمد٢١ تجارة 
٢٨لمياء معتمد محمد عطيفى٢٢ حقوق
٢٣لميس خليفه محمد عبد الرحيم٢٣ نظم معلومات 
٢٦لورنا اميل انور مترى٢٤ حقوق
٢٨ليدر داود اديب داود٢٥ اداب 
٢٦ليلى جمال ابراهيم على٢٦ حقوق
٢٧ليلى كمال محفوظ محمد٢٧ حقوق

صفحة ١٩٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤ليمان ابراهيم محمد خليل٢٨ حقوق
٢٩مؤمن احمد عاصم عبد الحميد٢٩ حقوق
٣٢مؤمن جاد على محمد٣٠ تجارة 
٢٦مؤمن سعد سيد محمد٣١ حقوق
٢٩مؤمن صابر عياد عطا ٣٢ اداب 
٣٣مؤمن عاطف عبد الحفيظ سيد٣٣ شريعة وقانون
٢٧مؤمن عبد الرازق هاشم حمد هللا٣٤ شريعة وقانون
٢٣مؤمن عبد القادر مصطفى احمد٣٥ حقوق
٢٩مؤمن محمد جمال عبد اللطيف احمد٣٦ زراعة
٣٠مؤمن محمد حسن سلطان٣٧ تجارة 

صفحة ١٩٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤مؤمن محمد على احمد١ شريعة وقانون
٢٣مؤمن محمود عبد الغنى٢ حقوق
٢٧مؤمن معوض فرحات معوض محمد٣ خدمة اجتماعية
٢٦ماجد احمد سيد احمد كيالنى٤ خدمة اجتماعية
٢٥ماجد زكريا فهيم اسنجرون٥ خدمة اجتماعية
٢٨ماجد مجدى بنى سرو٦ تربية عامة
٢٦ماجد مرزوق جرس جاد٧ تجارة 
٢٨ماجد نبيل توفيق ابراهيم٨ تجارة 
٢٦ماجدة حسن عبد هللا حسين٩ حقوق

٢٧ماجدة كرمي خله بطرس١٠ نظم معلومات 
٢٢ماجدة كمال يوسف عطا هللا١١ زراعة
٢٥ماجده عبد الغنى جمعه عثمان١٢ خدمة اجتماعية
٢٦ماجده محمد صالح الدين محمد عمر١٣ خدمة اجتماعية
٢٨ماجده مرشد فهيم١٤ حقوق
٢٥ماجى ابراهيم انور عثمان١٥ خدمة اجتماعية
٢٣ماجى طلعت صبحى خله١٦ خدمة اجتماعية
٢٦ماجى ممدوح شكرى تادرس١٧ تجارة 
٣١ماجى منير داود غبلایر١٨ تجارة 
٢٢مادونا ممدوح عبد المسيح خليل١٩ اداب 
٢٤مارتينا حماية فايز اسكندر٢٠ تجارة 
٢٣مارتينا رأفت الفونس٢١ نظم معلومات 
٢٣مارتينا مدحت خلف تادروس٢٢ اداب 
٢٩مارجريت هالل بخيت فرج٢٣ اداب 
٢٥مارك اميل فهمي اسعد٢٤ نظم معلومات 
٣٢مارك ميشيل ميالد سيدهم٢٥ حقوق
٢٥مارك وليم بباوى مسعد٢٦ اداب 
٢٥ماركو اكرم يوسف قسطندى٢٧ زراعة

صفحة ١٩٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤ماركو ساويرس مهنى ساويرس٢٨ نظم معلومات 
٢٤ماركو عاطف بسيط بسطا٢٩ حقوق
٢٤ماركو عدلي رمزي عبد النور٣٠ حقوق
٢٩ماركو عشم هللا شحاته حته٣١ خدمة اجتماعية
٣٠ماركو فرج نجيب خليل٣٢ خدمة اجتماعية
٢٧ماركو مؤنس مريد جريس٣٣ اداب 
٣١ماركو ممدوح بشرى حنا٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥ماركو نشات منصور بولس٣٥ اداب 
٢٦ماركو وديع لمعى جيد٣٦ حقوق
٢٥مارلين يوسف صليب سيفين٣٧ تجارة 

صفحة ١٩٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥مارى ثابت صليب بشاى١ حقوق
٢٧مارى ثروت راغب سمعان٢ حقوق
٢٤مارى جمال مساك صديق٣ تجارة 
٢٣مارى طلعت صبحى خله٤ خدمة اجتماعية
٢٦مارى عزمى عبده رزق هللا٥ خدمة اجتماعية
٢٣مارى فخرى عياد ملك٦ تجارة 
٣٠مارى مقبل منير حليم٧ تجارة 
٢٥مارى مكرم نعيم يسى٨ حقوق
٢٦مارى ناصح رمزى خله٩ حقوق

٢٤مارى نبيل حلمى قلته١٠ حقوق
٢٤ماريان رياض مسعود خليل١١ اداب 
٣٠ماريان زاهر شوقى بولس١٢ حقوق
٣٠ماريان فوزى فاضل امين١٣ اداب 
٣١ماريان ليون دانيال مسعد١٤ خدمة اجتماعية
٢٤ماريان وهبه شحاتة منصور١٥ اداب 
٢٦ماريانا ثروت لوندى١٦ حقوق
٢٦ماريانا رسل رياض رزق١٧ حقوق
٢٨ماريانا صالح عدلى رزق١٨ تجارة 
٢٧ماريانا طلعت فريد١٩ تجارة 
٢٤مارينا اسحق ناجى عبد السيد٢٠ حقوق
٢٦مارينا اميل اديب تادرس٢١ اداب 
٢٦مارينا حسنى يوسف يونان٢٢ تجارة 
٢٤مارينا رومانى ايوب ملك٢٣ اداب 
٢٤مارينا طارق فتحى اسكاروس٢٤ تجارة 
٢٢مارينا نان عزيز مرقص٢٥ حقوق
٢٢مارينا نبيل زاهر مقار٢٦ تجارة 
٢٦مارينا نشأت نصيف٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ١٩٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥ماريه مجدى فخرى سلطان٢٨ تجارة 
٢٩ماريو اندراوس ميخائيل اندراوس٢٩ حقوق
٢٥ماريو محسن حليم فلتس مرجان٣٠ خدمة اجتماعية
٢٤ماريو مسعود فاروق مكارى٣١ حقوق
٢٤ماريو ناصف بديع٣٢ نظم معلومات 
٢٥ماريو يوسف فهيم حنا٣٣ اداب 
٢٩ماندو نبيل هابيل صليب٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥ماهر فرويز عبد المالك صموئيل٣٥ اداب 
٢٦ماهر نعيم مترى عبد المالك٣٦ خدمة اجتماعية
٢٨ماير ساويرس صدقى ساويرس٣٧ اداب 

صفحة ٢٠٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥مايسة محمد عبد الستار سليم١ خدمة اجتماعية
٢٧مايسه شيمى محمد خليف٢ حقوق
٢٣مايسه عمر احمد عبد العزيز٣ خدمة اجتماعية
٢٩مايكل امير عطية ابادير٤ خدمة اجتماعية
٣٠مايكل اميل داود ديمترى٥ تجارة 
٢٨مايكل ايليا وهيب بطرس٦ تجارة 
٣٠مايكل جابر زكى عبد المالك٧ تجارة 
٢٥مايكل جرجس شوقى ويصا٨ تجارة 
٢٧مايكل جمال رمزى حنا٩ حقوق

٣٠مايكل حنا يوسف سدره١٠ نظم معلومات 
٢٩مايكل رشدى لوقا يوسف١١ خدمة اجتماعية
٢٤مايكل زهران شندى اندرواس١٢ حقوق
٢٤مايكل سعد خلف يعقوب١٣ تجارة 
٢٨مايكل سمير الياس توفيق١٤ حقوق
٣٢مايكل سمير حكيم سباع١٥ خدمة اجتماعية
٢٦مايكل سمير عبد المالك جرجس١٦ خدمة اجتماعية
٢٥مايكل سمير فوزى اندراوس١٧ خدمة اجتماعية
٢٦مايكل شهدى غالى تاوضروس١٨ خدمة اجتماعية
٣٢مايكل صالح تقاوى صالح١٩ خدمة اجتماعية
٢٤مايكل طلعت نظمى مهنى٢٠ تجارة 
٣١مايكل طلعت وليم بسالى٢١ تجارة 
٢٤مايكل عادل اسحق رزق هللا٢٢ تجارة 
٢٨مايكل عادل حسنى عوض٢٣ خدمة اجتماعية
٢٥مايكل عادل مريد خليل٢٤ اداب 
٢٩مايكل عبده مهنى عفدرى٢٥ تجارة 
٣٠مايكل فايز فنجرى روس٢٦ خدمة اجتماعية
خدمة اجتماعيةمايكل ماهر حلمى جيد٢٧

صفحة ٢٠١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠مايكل مرزوق خلف٢٨ تجارة 
٢٤مايكل ممدوح شكرى تادرس٢٩ تجارة 
٢٣مايكل ممدوح عزمى مشرقى٣٠ حقوق
٢٦مايكل منصور فريد منصور٣١ تجارة 
٢٧مايكل ناشد عياط حنين٣٢ تجارة 
٢٣مايكل نبيل سمعان مينا٣٣ اداب 
٣٣مايكل نجيب عزمى يوسف٣٤ اداب 
٢٤مايكل نشأت سعد ابادير٣٥ نظم معلومات 
٣٠مايكل نصرى بهنا نصير٣٦ اداب 
٢٤مايكل وجيه توفيق باشا٣٧ تجارة 

صفحة ٢٠٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦مايكل يوسف امين جاد السيد١ اداب 
٢٥متولى سعد متولى شحاته٢ شريعة وقانون
٢٩متولي فاروق متولي حسن٣ حقوق
٢٩مجدى ابراهيم محمود احمد٤ حقوق
٢٦مجدى راشد ماضى زميله٥ حقوق
٣٠مجدى شاكر رزق هللا عبد المالك٦ حقوق
٢٨مجدى شكرى صبرى صليب٧ خدمة اجتماعية
٢٤مجدى عادل بخيت٨ حقوق
٣٠مجدى عاطف ثابت مسيحه٩ تجارة 

٢٨مجدى ماهر فوزى عبد المسيح١٠ خدمة اجتماعية
٢٢محاسن خلف ابو الغيط محمد١١ اداب 
٢٥محب صالح ميخائيل١٢ نظم معلومات 
٢٦محب محفوظ حفظ هللا جرجس١٣ تجارة 
٢٤محبة عبادة نصيف عكوش١٤ نظم معلومات 
٢٩محروس كمال محمد دوبك١٥ خدمة اجتماعية
٢٦محسن جالل حماد مصطفى ابراهيم١٦ اداب 
٣٢محسن جمال عبد الحميد عبد الحافظ١٧ خدمة اجتماعية
٣١محسن صالح محمد محمد١٨ شريعة وقانون
٣٠محسن عبد الفضيل عبد الرسول حسن١٩ اداب 
٢٦محمد  عبد المنعم عبد الوهاب عبد العزيز٢٠ شريعة وقانون
٢٨محمد أحمد ثابت٢١ حقوق
٢٨محمد أحمد عبد المجيد سليمان٢٢ حقوق
٢٨محمد أحمد عمور٢٣ حقوق
٢٦محمد إسماعيل عثمان محمد٢٤ حقوق
٢٩محمد ابراهيم احمد محمد موسى٢٥ خدمة اجتماعية
٢٤محمد ابراهيم ذكى الدسوقى٢٦ خدمة اجتماعية
٣٠محمد ابراهيم رمضان٢٧ حقوق

صفحة ٢٠٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣١محمد ابراهيم سيد عبد السالم٢٨ خدمة اجتماعية
٢٣محمد ابراهيم محمد ابراهيم٢٩ شريعة وقانون
٣٢محمد ابراهيم محمد سيد٣٠ ادارة اعمال 
٢٤محمد ابراهيم محمد صالح٣١ تجارة 
٣١محمد ابراهيم محمد عبد الحميد٣٢ خدمة اجتماعية
٢٩محمد ابراهيم محمد قطب٣٣ شريعة وقانون
٢٥محمد ابراهيم محمد مصطفى٣٤ حقوق
٣٠محمد ابراهيم محمود حسين٣٥ خدمة اجتماعية
٢٦محمد ابراهيم محمود عبد الحافظ٣٦ خدمة اجتماعية
٢٥محمد ابو السعود شوقى موسى٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٠٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥محمد ابو العيون ابراهيم١ حقوق
٢٨محمد ابو بكر محمد محمد٢ خدمة اجتماعية
٢٤محمد ابو رحاب توفيق٣ حقوق
٢٨محمد احمد ابراهيم احمد٤ خدمة اجتماعية
٢٩محمد احمد احمد سيد عوض٥ خدمة اجتماعية
٢٨محمد احمد العادل عبد المنعم٦ تجارة 
٢٣محمد احمد بركات بركات٧ حقوق
٢٨محمد احمد ثابت احمد٨ خدمة اجتماعية
٣٠محمد احمد ثابت محمود٩ اداب 

٢٤محمد احمد جابر سيد١٠ اداب 
٢٦محمد احمد حامد فرغلى١١ ادارة اعمال 
٢٣محمد احمد حسانين حسين جاد هللا١٢ اداب 
٢٥محمد احمد حسن بكر١٣ اداب 
٢٥محمد احمد حسن عبد العال١٤ شريعة وقانون
٢٥محمد احمد حسين احمد١٥ خدمة اجتماعية
٣١محمد احمد حمزة١٦ شريعة وقانون
٢٤محمد احمد زايد محمد١٧ اداب 
٢٥محمد احمد سعيد محمد مصطفى١٨ تجارة 
٢٧محمد احمد شوكت فرج١٩ حقوق
٣٢محمد احمد صديق همام٢٠ خدمة اجتماعية
٢٧محمد احمد عبد الحليم عبد هللا٢١ حقوق
٢٨محمد احمد عبد الحميد عبد الرحمن بوشي٢٢ شريعة وقانون
٢٥محمد احمد عبد الحميد همام محمد٢٣ حقوق
٢٤محمد احمد عبد الرحمن حسن٢٤ حقوق
٢٤محمد احمد عبد الرحمن على يونس٢٥ تجارة 
٢٨محمد احمد عبد الرحيم خليفة٢٦ خدمة اجتماعية
٢٣محمد احمد عبد الرحيم هشام٢٧ حقوق

صفحة ٢٠٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤محمد احمد عبد الصبور عبد النبى جودة٢٨ خدمة اجتماعية
٢٣محمد احمد عبد الاله حسن٢٩ حقوق
٢٥محمد احمد عبد المالك ابو زيد٣٠ حقوق
٢٤محمد احمد عبد المحسن على٣١ اداب 
٣٩محمد احمد عبد الموجود٣٢ تجارة 
٢٤محمد احمد عبد الهادى حسين٣٣ حقوق
٢٧محمد احمد عبد الوكيل سعد٣٤ تجارة 
٢٥محمد احمد عثمان علي٣٥ نظم معلومات 
٢٤محمد احمد على احمد٣٦ شريعة وقانون
٣٠محمد احمد على حسين٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٠٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥محمد احمد على فرغلى١ تجارة 
٢٨محمد احمد عويس محمد٢ اداب 
٢٦محمد احمد فؤاد عبد القادر٣ حقوق
٣٠محمد احمد قطب احمد٤ خدمة اجتماعية
٢٨محمد احمد قوشى احمد٥ شريعة وقانون
٢٨محمد احمد مجلى يونس٦ حقوق
٢٤محمد احمد محرم احمد٧ حقوق
٢٦محمد احمد محمد ابراهيم٨ حقوق
٢٧محمد احمد محمد احمد٩ تجارة 

٢٧محمد احمد محمد احمد بكر١٠ حقوق
٢٨محمد احمد محمد احمد محمود١١ حقوق
٢٤محمد احمد محمد سالم١٢ حقوق
٢٤محمد احمد محمد شحاته١٣ حقوق
٣١محمد احمد محمد عبد الغنى١٤ اداب 
٢٤محمد احمد محمد عبد القادر١٥ حقوق
٢٧محمد احمد محمد على١٦ حقوق
٢٤محمد احمد محمد عمر١٧ حقوق
٢٥محمد احمد محمد فرج١٨ حقوق
٢٣محمد احمد محمد فرغلى١٩ اداب 
٣٠محمد احمد محمد محمد٢٠ حقوق
٢٥محمد احمد محمد محمد٢١ شريعة وقانون
٢٨محمد احمد محمد محمد فرغلي٢٢ شريعة وقانون
٢٣محمد احمد محمد مصطفى٢٣ تجارة 
٢٣محمد احمد محمد مهران٢٤ زراعة
٢٤محمد احمد محمود محمد٢٥ تجارة 
٢٧محمد احمد محمود محمد احمد٢٦ حقوق
٢٩محمد احمد نجدى عبد العال٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٠٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥محمد احمد يوسف رشوان٢٨ حقوق
٢٤محمد احمد يونس احمد٢٩ تجارة 
٢٥محمد اسامة عبد السالم محمد٣٠ تجارة 
٢٦محمد اسماعيل خضير عبد الوهاب٣١ حقوق
٢٥محمد اسماعيل دسوقى احمد٣٢ حقوق
٣٢محمد اسماعيل صادق٣٣ خدمة اجتماعية
٢٩محمد اسماعيل يوسف٣٤ خدمة اجتماعية
٢٧محمد اشرف خالف شاكر٣٥ تجارة 
٢٣محمد اشرف عبد الحفيظ٣٦ حقوق

صفحة ٢٠٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤محمد اشرف عبد المنعم خليف١ حقوق
٣٢محمد االمير احمد جابر محمود٢ اداب 
٢٦محمد االمير احمد محمد عبد السميع٣ نظم معلومات 
٢٧محمد االمير خالف بيومى محمد٤ تجارة 
٢٤محمد االمير كمال احمد٥ خدمة اجتماعية
٢٦محمد االمير محمد على٦ تجارة 
٢٧محمد االمين احمد محمد٧ تجارة 
٢٧محمد البدوى عبد الرحيم٨ خدمة اجتماعية
٢٦محمد السيد عبد اللطيف عمر٩ شريعة وقانون

٢٨محمد السيد عطيه حسانين١٠ اداب 
٢٦محمد السيد محمد سيد١١ حقوق
٢٩محمد الشعراوى سيد موسى١٢ تجارة 
٢٤محمد الشناوى محمد عبد الحافظ١٣ حقوق
٢٤محمد العربى سيد احمد١٤ اداب 
٢٥محمد المدثر عمر محمد١٥ نظم معلومات 
٢٨محمد الهادى احمد محمد١٦ زراعة
٢٧محمد الهادي محمود العارف١٧ حقوق
٣٠محمد امام محمد عثمان١٨ حقوق
٢٧محمد امير شوقى جالل١٩ تجارة خارجية 
٢٨محمد امين محمد حسين٢٠ حقوق
٢٤محمد ايمن مصبح اسماعيل مصبح٢١ تجارة 
٢٣محمد ايهاب محمد٢٢ حقوق
٢٦محمد بدر حسانين محمد٢٣ حقوق
٢٦محمد بدر سيد موسى٢٤ تجارة 
٣٢محمد بدر فوزى مسعود٢٥ خدمة اجتماعية
٢٧محمد بدر محمد عثمان٢٦ نظم معلومات 
٣٠محمد بدوى عبد الباسط٢٧ تجارة 

صفحة ٢٠٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥محمد بدوى محمود احمد٢٨ خدمة اجتماعية
٢٥محمد بكر حسن عوض٢٩ حقوق
٢٥محمد بكر زكى بكر٣٠ حقوق
٢٤محمد بكر عثمان محمود٣١ تجارة 
٢٨محمد بكير سيد٣٢ حقوق
٢٦محمد تقاوى محروس عمران٣٣ تجارة 
٢٦محمد ثابت اسماعيل فرغلى٣٤ خدمة اجتماعية
٢٨محمد ثابت جابر احمد٣٥ نظم معلومات 
٢٥محمد ثابت فرحات حسن٣٦ تجارة 
٢٤محمد ثروت ابراهيم سيد٣٧ حقوق
٢٤محمد جابر جمعه فرغلى٣٨ زراعة

صفحة ٢١٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧محمد جابر سيد احمد١ تجارة 
٢٨محمد جابر محروس محمد٢ خدمة اجتماعية
٢٦محمد جاد الرب على محمد٣ زراعة
٢٨محمد جاد الكريم صديق عمر٤ اداب 
٢٩محمد جعفر شاكر نصر٥ حقوق
٢٤محمد جالل احمد محمد٦ تجارة 
٢٢محمد جالل حسين علي٧ نظم معلومات 
٢٩محمد جالل شيمى محمد٨ شريعة وقانون
٢٣محمد جمال  على أبو الحسن٩ حقوق

٢٦محمد جمال الدين حسن قطب١٠ حقوق
٢٤محمد جمال الدين محمد علي١١ حقوق
٢٧محمد جمال حمدى احمد١٢ تجارة 
٢٩محمد جمال خضير بليغ١٣ حقوق
٢٦محمد جمال داخلى حسن١٤ خدمة اجتماعية
٣٣محمد جمال سليمان فرغلى١٥ اداب 
٢٨محمد جمال شحاته مصطفى١٦ تجارة 
٢٦محمد جمال عبد الجواد محمد١٧ حقوق
٢٨محمد جمال عبد الحميد عبد هللا١٨ شريعة وقانون
٢٩محمد جمال عبد الحميد محمد١٩ تجارة 
٢٥محمد جمال عبد الرحمن احمد٢٠ تجارة 
٢٣محمد جمال عبد السميع صديق٢١ تجارة 
٢٥محمد جمال عبد العزيز مرسى٢٢ تجارة 
٢٥محمد جمال عبد العزيز مرسى٢٣ تجارة 
٢٤محمد جمال عبد المعطى سيد٢٤ حقوق
٢٥محمد جمال عبد المنعم حسانين٢٥ شريعة وقانون
٢٤محمد جمال عبد الناصر عوض٢٦ حقوق
٢٩محمد جمال على اسماعيل٢٧ حقوق

صفحة ٢١١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦محمد جمال علي حسين٢٨ شريعة وقانون
٢٨محمد جمال على هريدى٢٩ اداب 
٢٣محمد جمال محمد حسن٣٠ حقوق
٢٧محمد جمال محمد حسين الكو٣١ حقوق
٢٤محمد جمال محمد عبد العال٣٢ اداب 
٢٦محمد جمال محمد علي٣٣ شريعة وقانون
٢٤محمد جمال محمد مجلى٣٤ تجارة 
٢٨محمد جمال محمد منصور بيومى٣٥ شريعة وقانون
٢٥محمد جمال محمود محمد٣٦ حقوق
٢٤محمد جمال محمود هاشم٣٧ نظم معلومات 

صفحة ٢١٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩محمد جمال مصطفى احمد١ شريعة وقانون
٢٧محمد جمال مصطفى قطب٢ شريعة وقانون
٢٣محمد جمال مصطفى محمد٣ حقوق
٢٥محمد جمال موسى ابو زيد٤ حقوق
٢٨محمد جمعه عبد المجلى عبد الحميد٥ حقوق
٣٠محمد جميل توفيق عبد٦ خدمة اجتماعية
٢٥محمد جميل محمود٧ نظم معلومات 
٢٥محمد حارس عبد الحميد عبد الواحد٨ تجارة 
٢٩محمد حازم احمد محمد٩ شريعة وقانون

٢٩محمد حامد احمد حسن١٠ خدمة اجتماعية
٢٩محمد حامد حسن محمد١١ حقوق
٢٤محمد حسام الدين حامد احمد١٢ حقوق
٣٠محمد حسام على عطيه١٣ حقوق
٢٥محمد حسانين عبد الغفور حسانين١٤ شريعة وقانون
٢٩محمد حسانين عبد هللا محمود١٥ حقوق
٢٤محمد حسانين محمد احمد١٦ شريعة وقانون
٣١محمد حسن احمد حسن١٧ شريعة وقانون
٢٥محمد حسن احمد سيد١٨ شريعة وقانون
٣٠محمد حسن احمد محمد١٩ خدمة اجتماعية
٢٨محمد حسن االمام٢٠ حقوق
٢٧محمد حسن التهامى على٢١ تجارة 
٢٧محمد حسن ثابت احمد٢٢ نظم معلومات 
٢٦محمد حسن حسن احمد٢٣ حقوق
٣٠محمد حسن رمضان سيد٢٤ خدمة اجتماعية
٢٨محمد حسن زكى محمد٢٥ حقوق
٣٠محمد حسن سالم سليمان٢٦ خدمة اجتماعية
٢٤محمد حسن سيد٢٧ حقوق

صفحة ٢١٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٢محمد حسن سيد احمد٢٨ حقوق
٢٩محمد حسن سيد حسن٢٩ حقوق
٣٠محمد حسن سيد علي٣٠ شريعة وقانون
٢٨محمد حسن عبد الحميد حسن٣١ خدمة اجتماعية
٢٥محمد حسن عبد الظاهر حسين٣٢ حقوق
٢٦محمد حسن عبد العزيز محمد٣٣ حقوق
٢٩محمد حسن عبد الماجد عبد هللا٣٤ تجارة 
٢٥محمد حسن عبد الناصر احمد٣٥ شريعة وقانون
٣٠محمد حسن عبده محمد٣٦ حقوق
٣١محمد حسن فرغلى حسن٣٧ السن

صفحة ٢١٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤محمد حسن قطبه محمد١ حقوق
٢٩محمد حسن محمد تميم٢ شريعة وقانون
٢٥محمد حسن محمد حسن٣ تجارة 
٣٠محمد حسن محمد حسن٤ خدمة اجتماعية
٢٤محمد حسن محمد عبد العال السمين٥ شريعة وقانون
٢٨محمد حسن محمد على٦ شريعة وقانون
٢٥محمد حسنى حسن حمدان٧ خدمة اجتماعية
٢٦محمد حسنى سيد عامر٨ حقوق
٢٧محمد حسنى فريد محمد٩ حقوق

٢٢محمد حسنين سيد احمد١٠ حقوق
٢٧محمد حسين احمد محمد١١ حقوق
٢٦محمد حسين سيد خميس١٢ نظم معلومات 
٢٩محمد حسين سيد علي١٣ شريعة وقانون
٣١محمد حسين عبد الباسط احمد١٤ شريعة وقانون
٢٥محمد حسين على حسين١٥ حقوق
٢٦محمد حسين محمد فرغلى حسين١٦ حقوق
٢٣محمد حسين محمد الفى١٧ حقوق
٢٩محمد حسين محمد مصطفى١٨ نظم معلومات 
٢٦محمد حسين محمود مرسى١٩ خدمة اجتماعية
٢٦محمد حلمي عثمان احمد٢٠ شريعة وقانون
٣٢محمد حماد قطب احمد٢١ حقوق
٢٩محمد حمدي حسن عيد٢٢ شريعة وقانون
٢٣محمد حمدى خميس هاشم٢٣ حقوق
٢٤محمد حمدى زكى احمد٢٤ حقوق
٢٩محمد حمدى عبد العزيز سيد٢٥ شريعة وقانون
٢٣محمد حمدى عبد المحسن حسين كيالنى٢٦ اداب 
٢٩محمد حمدى محمود احمد٢٧ حقوق

صفحة ٢١٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧محمد حمدى يوسف احمد٢٨ تجارة 
٢٧محمد حنفى محمد حمزة٢٩ شريعة وقانون
٢٩محمد حيدر عبد الرحيم سيد٣٠ شريعة وقانون
٢٧محمد خالد احمد محمود٣١ حقوق
٢٦محمد خالد محمد حسنى النجار٣٢ اداب 
٢٦محمد خالد محمد خالد٣٣ شريعة وقانون
٢٥محمد خالف سيف محمد٣٤ حقوق
٣٢محمد خلف على محمد جودة٣٥ حقوق
٢٩محمد خليفة خلف احمد٣٦ حقوق
٢٨محمد خليفة على٣٧ حقوق

صفحة ٢١٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤محمد خليفه حسين محمد١ حقوق
حقوقمحمد خليل محمد عمر٢
٢٧محمد خليل محمد عمر٣ حقوق
٣٠محمد خليل محمود خليل٤ زراعة
٢٦محمد خليل نجيب على٥ حقوق
٢٨محمد خميس حلمى حسين٦ حقوق
٢٧محمد خميس عبد الفتاح امام٧ حقوق
٢٩محمد خيري احمد محمود٨ شريعة وقانون
٢٤محمد درويش مصطفى محمد٩ تجارة 

٢٧محمد رأفت على احمد١٠ حقوق
٢٥محمد رأفت هاشم على١١ خدمة اجتماعية
٣١محمد راشد مسعود عبد الرحمن١٢ خدمة اجتماعية
٣٠محمد راشد مصطفى عبد الرازق١٣ حقوق
٢٨محمد راضى ذكى عبد الحفيظ١٤ خدمة اجتماعية
٣٠محمد رافت عالم سليم١٥ حقوق
٢٧محمد رب عبد الحفيظ عبد الجليل١٦ حقوق
٢٨محمد ربيعى محمد احمد١٧ تجارة 
٣١محمد رجب حسين محمد١٨ زراعة
٢٣محمد رجب عبد الرحمن مرسى١٩ حقوق
٢٥محمد رزق محمود زهران٢٠ حقوق
٢٥محمد رزق مرغنى سيد حمادة٢١ اداب 
٢٩محمد رشاد احمد طنطاوي٢٢ نظم معلومات 
٣١محمد رشدى حسن محمد٢٣ تجارة 
٢٨محمد رضا احمد عبد الحفيظ٢٤ حقوق
٢٥محمد رضا محمد السيد محمد٢٥ حقوق
٢٩محمد رضوان صديق يحيى٢٦ خدمة اجتماعية
٢٣محمد رفعت سيد طاهر٢٧ حقوق

صفحة ٢١٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤محمد رفعت سيد محمد٢٨ حقوق
٢٢محمد رفعت شحاته محمد٢٩ نظم معلومات 
٢٤محمد رفعت على مهران٣٠ حقوق
٢٩محمد رفعت محمد احمد٣١ اداب 
٢٦محمد رفعت محمود عبد العال٣٢ خدمة اجتماعية
٢٣محمد رمضان محمود محمد٣٣ اداب 
٢٤محمد رمضان محمود مرسى٣٤ حقوق
٢٨محمد زكريا محمود احمد٣٥ تجارة 
٢٥محمد سالم محمد فراج٣٦ شريعة وقانون
٢٣محمد سامى خلف سالم٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢١٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٣محمد سعد ابراهيم على١ تجارة 
٢٤محمد سعد ابراهيم محمد شحاته٢ حقوق
٢٤محمد سعد الدين عبد الحكيم٣ حقوق
٢٨محمد سعد حسين سيد٤ حقوق
٢٤محمد سعد زغلول محمد٥ حقوق
٢٣محمد سعد عبد العظيم عبد الهادي٦ حقوق
٣١محمد سعد عز الدين احمد٧ خدمة اجتماعية
٣١محمد سعد محمد الليثى٨ اداب 
٢٤محمد سعد محمد خيرت٩ حقوق

٢٥محمد سعد محمد سيد١٠ حقوق
٢٧محمد سعد محمد علي متولي١١ حقوق
٢٧محمد سعد مصطفى احمد١٢ حقوق
٢٤محمد سعد موسى على حسين١٣ خدمة اجتماعية
٢٣محمد سعيد الطيب محمد١٤ تجارة 
٢٧محمد سعيد عليان سيد١٥ حقوق
٢٣محمد سلمان عثمان سليمان١٦ زراعة
٢٧محمد سليمان عبد الناصر عبد الموجود١٧ خدمة اجتماعية
٣٠محمد سمير عيد عبد الحافظ١٨ ادارة اعمال 
٢٦محمد سمير محمد سيد١٩ خدمة اجتماعية
٣٠محمد سيد احمد ابوزيد٢٠ حقوق
٢٨محمد سيد احمد محمد٢١ خدمة اجتماعية
٣٠محمد سيد احمد محمد٢٢ خدمة اجتماعية
٢٧محمد سيد احمد محمد٢٣ تجارة 
٢٩محمد سيد بكر مناع٢٤ خدمة اجتماعية
٢٩محمد سيد توفيق محمد٢٥ حقوق
٣٠محمد سيد ثابت قيله٢٦ حقوق
٢٤محمد سيد جاد الكريم شحاته٢٧ حقوق

صفحة ٢١٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦محمد سيد حسن محروص٢٨ نظم معلومات 
٢٤محمد سيد حسين محمد٢٩ تجارة 
٢٥محمد سيد صبحي إبراهيم٣٠ حقوق
٣١محمد سيد طلبه حسن٣١ شريعة وقانون
٢٦محمد سيد عامر سيد٣٢ حقوق
٣١محمد سيد عبد الرحمن حسن٣٣ شريعة وقانون
٢٤محمد سيد عبد هللا محمد٣٤ شريعة وقانون
٢٩محمد سيد عبد الناصر يوسف٣٥ خدمة اجتماعية
٢٧محمد سيد عبده عبد الباقي٣٦ نظم معلومات 
٢٦محمد سيد علم الدين عبد الحافظ٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٢٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦محمد سيد على شاكر١ اداب 
٢٥محمد سيد عيد موسى٢ ادارة اعمال 
٣٠محمد سيد فؤاد احمد٣ حقوق
٢٦محمد سيد فؤاد سيد٤ اداب 
٣٢محمد سيد فرغلي٥ شريعة وقانون
٢٧محمد سيد محمد٦ حقوق
٢٦محمد سيد محمد احمد٧ حقوق
٢٦محمد سيد محمد عطيه٨ حقوق
٢٧محمد سيد محمد محمد٩ حقوق

٢٩محمد سيد محمد محمد١٠ حقوق
٢٥محمد سيف بكر دياب١١ حقوق
٢٦محمد شاكر جودة فرغلى١٢ حقوق
٢٤محمد شحاته حسن محمد١٣ حقوق
٢٥محمد شحاته عبد العزيز عبد الوهاب١٤ حقوق
٢٢محمد شحاته فراج سيد١٥ حقوق
٢٧محمد شرف الدين احمد محمد١٦ خدمة اجتماعية
٢٤محمد شريف محمد عبد الحافظ١٧ حقوق
٢٧محمد شعبان صديق ابراهيم١٨ اداب 
٢٥محمد شعبان محمد عبد الرسول١٩ تجارة 
٢٨محمد شكرى خضير عبد العليم٢٠ حقوق
٢٤محمد شوقى محمود محمد٢١ حقوق
٢٤محمد صالح ابراهيم محمد٢٢ حقوق
٢٥محمد صالح حسن جمعة٢٣ نظم معلومات 
٢٦محمد صالح خلف عبد الاله٢٤ شريعة وقانون
٢٧محمد صالح علي ابراهيم٢٥ شريعة وقانون
٢٩محمد صالح محمد عبد الرحمن٢٦ شريعة وقانون
٣١محمد صبحى لبيب٢٧ حقوق

صفحة ٢٢١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٢محمد صبرى احمد سالم عبد الرحيم٢٨ شريعة وقانون
٢٧محمد صفى الدين محمد جميل٢٩ زراعة
٢٦محمد صالح أحمد محمد٣٠ حقوق
٢٣محمد صالح احمد علوان٣١ حقوق
٢٩محمد صالح الدين سنوسى احمد٣٢ تربية عامة
٣٣محمد صالح الدين سيد مصطفى٣٣ تجارة 
٢٦محمد صالح ربيعى عجوبه٣٤ حقوق
٢٦محمد صالح زكى يوسف٣٥ تجارة 
٣٠محمد صالح سالم سليمان٣٦ نظم معلومات 
٢٤محمد صالح سليمان احمد٣٧ حقوق

صفحة ٢٢٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤محمد صالح سيد دياب١ حقوق
٢٧محمد صالح عبد الحميد٢ خدمة اجتماعية
٢٤محمد صالح عبد الحميد ابراهيم٣ شريعة وقانون
٢٦محمد صالح عبد المنعم على٤ شريعة وقانون
٢٨محمد صالح فتحى عبد الحافظ٥ تجارة 
٢٤محمد صالح كمال عبد المعطى٦ حقوق
٢٦محمد صالح محمد عبد الفضيل٧ شريعة وقانون
٢٤محمد صالح محمد علي٨ شريعة وقانون
٢٨محمد صالح محمد عيد٩ حقوق

٢٣محمد صالح محمود حسن١٠ حقوق
٢٥محمد صالح محمود راتب١١ حقوق
٢٣محمد صالح محمود عبد المالك١٢ حقوق
٢٣محمد صالح محمود على١٣ زراعة
٢٧محمد صالح مراد محمد١٤ زراعة
٢٥محمد صالح مرعي احمد محمد١٥ شريعة وقانون
٢٥محمد صالح ىحماد على١٦ خدمة اجتماعية
٢٦محمد طلبة مهنى احمد١٧ خدمة اجتماعية
٢٥محمد طلعت سيد رفاعى١٨ حقوق
٢٧محمد طلعت عبد الحميد مصطفى١٩ تجارة 
٣١محمد طلعت محمد كامل٢٠ خدمة اجتماعية
٢٣محمد طلعت محمود عبد الحميد٢١ حقوق
٢٤محمد طه احمد محمود٢٢ تجارة 
٣١محمد طه محمد حسين٢٣ شريعة وقانون
٢٥محمد ظابط حلمى محمد٢٤ تجارة 
٢٦محمد عادل ابراهيم محمد احمد٢٥ حقوق
٢٦محمد عادل انور سلمى٢٦ حقوق
٣٠محمد عادل عبد الرحيم فرغلى٢٧ اداب 

صفحة ٢٢٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤محمد عادل عثمان حسين٢٨ تجارة 
٢٥محمد عادل عثمان مهنى٢٩ حقوق
٢٦محمد عادل فهمى طه٣٠ تجارة 
٣٠محمد عادل محمد حسانين ابو جبل٣١ خدمة اجتماعية
٢٥محمد عادل محمد عبد الحميد٣٢ حقوق
٢٨محمد عادل منير محمد٣٣ تجارة 
٢٤محمد عاشور محمد ابراهيم٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥محمد عاطف عبد الرحمن عبد الجواد٣٥ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٢٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦محمد عاطف عبد المنعم عبد الرحمن١ حقوق
٢٨محمد عاطف فؤاد عرفات٢ خدمة اجتماعية
٢٧محمد عاطف محمود سيد٣ حقوق
٢٤محمد عايد عبد العال محمد٤ حقوق
٣٢محمد عبادى السيد عبادى٥ تجارة 
٢٤محمد عباس احمد٦ حقوق
٢٦محمد عبد الباسط محمد٧ حقوق
٣١محمد عبد الباقى عبد الباقى٨ شريعة وقانون
٢٧محمد عبد البديع محمد قاسم٩ حقوق

٢٣محمد عبد التواب حسين١٠ حقوق
٢٩محمد عبد الجابر عبد الرسول درويش١١ خدمة اجتماعية
٢٦محمد عبد الجابر عبد القادر١٢ خدمة اجتماعية
٢٤محمد عبد الجواد شوقى أحمد١٣ حقوق
٣٢محمد عبد الجواد قطب ابراهيم١٤ تجارة 
٢٨محمد عبد الجواد محمد سلطان١٥ شريعة وقانون
٢٧محمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ١٦ شريعة وقانون
٢٥محمد عبد الحفيظ محمد علي١٧ حقوق
٢٣محمد عبد الحفيظ محمد عمر١٨ زراعة
٢٧محمد عبد الحفيظ محمد نفادى١٩ خدمة اجتماعية
٢٩محمد عبد الحكيم على محمد٢٠ تجارة 
٣١محمد عبد الحميد عبد الرحيم على٢١ حقوق
٢٤محمد عبد الحميد محمد حسن٢٢ شريعة وقانون
٢٥محمد عبد الحميد محمد عيسى٢٣ شريعة وقانون
٢٧محمد عبد الحميد يسن طه٢٤ حقوق
٢٤محمد عبد الخالق عبد الرحمن٢٥ تجارة 
٢٣محمد عبد الخالق محمد احمد٢٦ حقوق
٢٦محمد عبد الرازق عبد الرحيم عبد الاله٢٧ حقوق

صفحة ٢٢٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨محمد عبد الرازق عبده بخيت٢٨ خدمة اجتماعية
٢٥محمد عبد الرازق محمد على حسن٢٩ خدمة اجتماعية
٢٥محمد عبد الراضى ابراهيم طه احمد٣٠ شريعة وقانون
٢٥محمد عبد الرحمن عبد العزيز٣١ حقوق
٢٤محمد عبد الرحمن عثمان محمد٣٢ اداب 
٢٥محمد عبد الرحمن محمد خالف٣٣ تجارة 
٢٥محمد عبد الساتر محمد سالم٣٤ حقوق
٢٦محمد عبد الساتر محمود احمد٣٥ حقوق
٣٠محمد عبد الستار على احمد٣٦ تجارة 
٢٢محمد عبد السالم كامل احمد٣٧ حقوق
٢٧محمد عبد السميع عبد الرحيم٣٨ تجارة 

صفحة ٢٢٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٠محمد عبد السميع عبد العليم محمد١ خدمة اجتماعية
٣٢محمد عبد الشكور معبد درويش٢ شريعة وقانون
٢٨محمد عبد الصالحين احمد محمد٣ تجارة 
٢٨محمد عبد الصبور محمد عبد الرحمن٤ اداب 
٢٩محمد عبد الظاهر عبد الحافظ سيد محمد٥ شريعة وقانون
٢٤محمد عبد الظاهر محمد حسين٦ شريعة وقانون
٣٢محمد عبد العال محمد عبد الواحد٧ زراعة
٢٦محمد عبد العال محمود عبد العال٨ حقوق
٢٤محمد عبد العال مهران٩ تجارة 

٢٨محمد عبد العزيز دياب عامر١٠ شريعة وقانون
٢٧محمد عبد العزيز عبد الحكيم احمد١١ حقوق
٢٤محمد عبد العزيز عبد الرحيم١٢ حقوق
٢٥محمد عبد العزيز محمد احمد١٣ حقوق
٢٨محمد عبد العظيم جمعه هجرس١٤ تجارة 
٢٧محمد عبد العظيم حسن مكرم١٥ شريعة وقانون
٢٤محمد عبد العظيم عباس عبد المطلب١٦ تجارة 
٣١محمد عبد العظيم عبد الرحمن١٧ حقوق
٣٢محمد عبد العليم محمد عبد العليم١٨ اداب 
٢٥محمد عبد الغني احمد محمود١٩ نظم معلومات 
٢٤محمد عبد الغنى حسن حسين٢٠ حقوق
٢٦محمد عبد الغني عبد العال ابراهيم٢١ شريعة وقانون
٣١محمد عبد الفتاح ابراهيم محمد٢٢ اداب 
٢٩محمد عبد الفتاح كامل خالد٢٣ حقوق
٣١محمد عبد الفتاح محمد درويش محمد٢٤ خدمة اجتماعية
٢٦محمد عبد القادر عبد المجيد عبد القادر٢٥ خدمة اجتماعية
٢٥محمد عبد الكريم عبد العزيز٢٦ حقوق
٣١محمد عبد اللطيف البغدادي٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٢٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢محمد عبد اللطيف محمد عبد المعطي٢٨ حقوق
٣١محمد عبد هللا حسن محمد٢٩ حقوق
٣٠محمد عبد هللا عبد الحميد هاللى٣٠ تجارة 
٢٥محمد عبد هللا عبد العظيم عطا هللا٣١ حقوق
٣٠محمد عبد هللا عثمان عبد هللا٣٢ حقوق
٢٤محمد عبد هللا محمد عبد المعطى٣٣ تجارة 
٢٩محمد عبد المتجلى حامد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥محمد عبد المحسن حسن محفوظ٣٥ حقوق
٢٨محمد عبد المحسن كمال فرغلى٣٦ تجارة 
٢٨محمد عبد المحسن محمد٣٧ حقوق

صفحة ٢٢٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥محمد عبد المعتمد محمود صالح١ تجارة 
٢٩محمد عبد المعز عبد الحافظ بركات٢ شريعة وقانون
٣٠محمد عبد الملك عالم ابو رحاب٣ خدمة اجتماعية
٢٨محمد عبد المنعم احمد محمد٤ شريعة وقانون
٢٦محمد عبد المنعم حسين بشير٥ حقوق
٣٠محمد عبد المنعم سيد حسن٦ حقوق
٢٧محمد عبد المنعم سيد عبد السالم٧ شريعة وقانون
٢٥محمد عبد المنعم عبد الفتاح ابو زيد٨ خدمة اجتماعية
٢٦محمد عبد المنعم عتريس احمد٩ حقوق

٣٢محمد عبد المنعم عطا هللا حسن١٠ حقوق
٣٢محمد عبد المنعم كامل رشوان١١ حقوق
٢٩محمد عبد المنعم محمود شهاب١٢ شريعة وقانون
٢٤محمد عبد المنعم مصطفى محمد١٣ حقوق
٢٨محمد عبد الناصر ابراهيم احمد١٤ اداب 
٢٥محمد عبد الناصر ابو العال محمد١٥ شريعة وقانون
٢٧محمد عبد النبى بكر محمد١٦ خدمة اجتماعية
٢٣محمد عبد النظير نجدى عبد النظير١٧ تجارة 
٢٤محمد عبد النعيم ابراهيم محمد١٨ حقوق
٢٩محمد عبد النعيم محمد محمود١٩ شريعة وقانون
٣٠محمد عبد النعيم مرسي محمد٢٠ شريعة وقانون
٢٩محمد عبد الهادى على احمد٢١ خدمة اجتماعية
٢٦محمد عبد الوهاب احمد عبد العال٢٢ خدمة اجتماعية
٢٤محمد عبد الوهاب محمد ابراهيم٢٣ تجارة 
٢٥محمد عبدهللا عبد المنعم بخيت٢٤ اداب 
٢٧محمد عبدالنبى خليفة سليم٢٥ اداب 
٣٠محمد عبده محمد سليم٢٦ حقوق
٢٩محمد عبيد علم الدين احمد٢٧ اداب 

صفحة ٢٢٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٣محمد عثمان ذكي محمد سعد٢٨ شريعة وقانون
٢٧محمد عثمان سالمان عثمان٢٩ خدمة اجتماعية
٢٦محمد عثمان محمد عثمان٣٠ نظم معلومات 
٢٩محمد عدلى محمود عبد الحافظ٣١ شريعة وقانون
٢٢محمد عدلى مراد راشد٣٢ حقوق
٢٦محمد عرفات سيد محمد٣٣ شريعة وقانون
٢٤محمد عز الدين عبد العظيم سيد٣٤ حقوق
٢٨محمد عز العرب احمد٣٥ حقوق
٢٤محمد عز على احمد٣٦ حقوق
٣١محمد عزت عبد اللطيف قناوى٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٣٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩محمد عصام محمد انور عبد العال١ اداب 
٢٣محمد عطية على محمد٢ تجارة 
٢٢محمد عالء الدين ثابت على٣ حقوق
٢٣محمد عالء الدين جابر احمد٤ حقوق
٢٧محمد عالء الدين سيد رفاعى٥ حقوق
٣٢محمد عالء الدين محمد عبد الرحمن٦ خدمة اجتماعية
٣٠محمد علم الدين عباس حسن٧ اداب 
٢٦محمد على احمد حسين٨ ادارة اعمال 
٢٩محمد على احمد سالمان٩ شريعة وقانون

٢٩محمد على احمد سيد١٠ خدمة اجتماعية
٢٥محمد على احمد هريدى١١ حقوق
٣٠محمد على اسماعيل هالل١٢ تجارة 
٢٦محمد على حسن احمد١٣ حقوق
٢٧محمد على حسن حسن١٤ تجارة 
٢٨محمد على حسن محمد١٥ شريعة وقانون
٢٣محمد علي حسين١٦ نظم معلومات 
٢٩محمد علي حسين أحمد فزاع١٧ حقوق
٢٣محمد على حسين احمد١٨ حقوق
٢٨محمد على ذكى ابراهيم١٩ حقوق
٢٧محمد على راتب خليفة٢٠ حقوق
٣٠محمد على سعد محمد٢١ تجارة 
٢٥محمد على سيد على٢٢ حقوق
٣٠محمد على سيد على٢٣ خدمة اجتماعية
٢٧محمد على سيد محمد٢٤ خدمة اجتماعية
٢٣محمد على شوقى محمد٢٥ حقوق
٢٣محمد على عبد البارى٢٦ حقوق
٢٦محمد على عبد الدايم فولى٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٣١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١محمد على عبد الرحيم عبد المحميد٢٨ اداب 
٢٩محمد علي عبد الرحيم علي٢٩ شريعة وقانون
٣١محمد على عبد العال سالمان٣٠ حقوق
٢٥محمد علي عبد المجيد محمد٣١ حقوق
٢٩محمد علي علي محمد٣٢ شريعة وقانون
٢٤محمد على كامل عويس٣٣ حقوق
٢٩محمد علي محمد إبراهيم٣٤ حقوق
٢٦محمد على محمد عبد الرحمن حسن٣٥ اداب 
٢٨محمد على محمد على٣٦ حقوق
٢٩محمد على محمد على٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٣٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣محمد على محمد على حسن١ حقوق
٢٤محمد على محمود٢ حقوق
٢٥محمد على مصطفى حسن٣ تجارة 
٢٦محمد على مصطفى سويفى٤ حقوق
٢٢محمد على منصور٥ حقوق
٢٧محمد علي نون محمد٦ شريعة وقانون
٣٠محمد على هالل حسن٧ تجارة 
٢٤محمد عماد الدين محمد محى الدين٨ تجارة 
٢٧محمد عماد عبد هللا عبد المقصود٩ حقوق

٢٥محمد عماد محمد عبد الوهاب١٠ تجارة 
٣٠محمد عمر سالم ادم١١ اداب 
٢٥محمد عمر عبد الحميد فهمى١٢ خدمة اجتماعية
٢٧محمد عمر فتحى اسماعيل١٣ خدمة اجتماعية
٢٥محمد عمر محمد احمد١٤ تجارة 
٢٤محمد عمر محمد عامر١٥ حقوق
٢٥محمد عمر محمود عبد المطلب١٦ خدمة اجتماعية
٢٤محمد عمر محمود محمد١٧ شريعة وقانون
٢٧محمد عنتر عبد السميع١٨ شريعة وقانون
٣٠محمد عنتر محمد احمد مهران١٩ شريعة وقانون
٢٩محمد عيد بكر هاشم مصطفى٢٠ خدمة اجتماعية
٢٧محمد عيد محمد اسماعيل٢١ تجارة 
٢٧محمد عيسى سيد سويف٢٢ اداب 
٢٢محمد فؤاد عبد هللا احمد٢٣ تجارة 
٣٢محمد فاروق احمد يونس٢٤ خدمة اجتماعية
٢٧محمد فاروق سيد٢٥ حقوق
٢٧محمد فاروق متولى حسن٢٦ حقوق
٢٦محمد فاروق مصطفى اسماعيل٢٧ اداب 

صفحة ٢٣٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١محمد فتحى ثابت حماد٢٨ تجارة 
٣٣محمد فتحى حمدى عز٢٩ حقوق
٣١محمد فتحى عبد الحليم محمد٣٠ خدمة اجتماعية
٢٣محمد فتحى عبد المولى داود٣١ تجارة 
٣٠محمد فتحي عبده عبد الفهيم٣٢ نظم معلومات 
٢٥محمد فتحى عثمان ابو شامه٣٣ زراعة
٢٦محمد فتحى على حسانين٣٤ تجارة 
٢٥محمد فتحى على عمر٣٥ حقوق
٢٩محمد فتحى فواز محمد٣٦ خدمة اجتماعية
٢٩محمد فتحي كامل محمود٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٣٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠محمد فتحي محمد جالل١ حقوق
٢٧محمد فرج شحاته محمد٢ شريعة وقانون
٢٣محمد فرغلى بدر عبد المجيد٣ حقوق
٢٨محمد فرغلى ذكى محمد ابراهيم٤ تجارة 
٢٧محمد فرغلى على محمود سالمان٥ اداب 
٣٠محمد فرغلى محمد زكى٦ حقوق
٢٣محمد فهمى محمد سالمة٧ حقوق
٢٣محمد فوزى احمد ابراهيم٨ حقوق
٢٤محمد فوزى عبد المجيد فرغلى٩ شريعة وقانون

٣٠محمد فوزى عبد المحسن عبد القادر١٠ اداب 
٢٥محمد فوزى عبد النعيم كامل١١ حقوق
٣٢محمد فوزى يونس مهران١٢ خدمة اجتماعية
٢٣محمد كمال أحمد مرزوق١٣ حقوق
٢٤محمد كمال ابراهيم خلف١٤ حقوق
٢٤محمد كمال الدين عبد الحميد خليفة١٥ حقوق
٢٥محمد كمال انور محمد١٦ حقوق
٢٣محمد كمال حلمى مرسى١٧ تجارة 
٢٥محمد كمال عبد الرحمن سليمان١٨ حقوق
٢٩محمد كمال عبد الغنى عطية١٩ خدمة اجتماعية
٢٧محمد كمال عبد المنعم مصطفى٢٠ حقوق
٢٦محمد كمال على٢١ حقوق
٣٠محمد كمال كامل على العيسوى٢٢ خدمة اجتماعية
٢٣محمد كمال محمد احمد٢٣ حقوق
٢٧محمد كمال مصطفى احمد٢٤ خدمة اجتماعية
٢٤محمد لملوم ابراهيم عبد المتجلى٢٥ السن
٢٣محمد ليثى منصور مختار٢٦ تجارة 
٢٩محمد ماهر علي مجلي٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٣٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥محمد ماهر محمود مهنى٢٨ حقوق
٣٢محمد مجدى سيد٢٩ تجارة 
٢٧محمد مجدى محمد محمد ابراهيم٣٠ حقوق
٢٨محمد محروس احمد جبر٣١ خدمة اجتماعية
٢٤محمد محروس محمد رمضان٣٢ زراعة
٢٥محمد محمد احمد ابراهيم٣٣ حقوق
٢٦محمد محمد احمد حسين٣٤ اداب 
٢٤محمد محمد تليو محمد٣٥ حقوق
٢٤محمد محمد جالل محمد٣٦ حقوق
٢٥محمد محمد حسن محمد٣٧ السن

صفحة ٢٣٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥محمد محمد حسين محمد١ حقوق
٢٤محمد محمد رفعت توفيق٢ تجارة 
٢٧محمد محمد عبد السالم سيد٣ تجارة 
٣١محمد محمد عبد الصادق حسنين٤ تجارة 
٢٨محمد محمد عبد المحسن أحمد٥ حقوق
٢٤محمد محمد عبد المحسن محمود٦ شريعة وقانون
٢٨محمد محمد على محمد٧ حقوق
٢٣محمد محمد على محمد٨ تجارة 
٢٦محمد محمد فوزى محمد٩ تجارة 

٣٠محمد محمد محمد محمد احمد١٠ اداب 
٢٤محمد محمد محمود خميس١١ حقوق
٢٩محمد محمد محمود نفادى١٢ حقوق
٢٨محمد محمد مختار احمد حسونه١٣ حقوق
٢٨محمد محمد مصطفى فرغلى١٤ حقوق
٢٨محمد محمد هريدى عبد البارى١٥ خدمة اجتماعية
٣٠محمد محمود أبو المجد أبو الليل١٦ حقوق
٢٩محمد محمود ابو العال رفاعى كدوانى١٧ حقوق
٢٤محمد محمود احمد الهم١٨ حقوق
٢٨محمد محمود احمد عبد الرحمن١٩ شريعة وقانون
٢٤محمد محمود احمد عبد المجيد٢٠ خدمة اجتماعية
٢٥محمد محمود احمد على٢١ شريعة وقانون
٢٨محمد محمود احمد محمود٢٢ حقوق
٢٥محمد محمود احمد محمود٢٣ حقوق
٢٣محمد محمود توفيق موسى٢٤ حقوق
٢٨محمد محمود ثابت احمد٢٥ تجارة 
٢٨محمد محمود جمعه عبد القادر٢٦ خدمة اجتماعية
٢٩محمد محمود حسن احمد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٣٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤محمد محمود حسين احمد٢٨ حقوق
٢٤محمد محمود حسين عبد الرحمن٢٩ شريعة وقانون
٢٨محمد محمود حمدان همام٣٠ اداب 
٢٧محمد محمود شعبان رشوان٣١ حقوق
٢٦محمد محمود شعبان محمد٣٢ حقوق
٢٦محمد محمود عبد العال تميم٣٣ تجارة 
٣٢محمد محمود عبد الكريم وهمان٣٤ حقوق
٢٣محمد محمود كامل محمد٣٥ حقوق
٢٩محمد محمود محمد احمد٣٦ حقوق
٢٨محمد محمود محمد بكر٣٧ حقوق

صفحة ٢٣٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥محمد محمود محمد حسن١ حقوق
٢٣محمد محمود محمد عبد الوهاب٢ زراعة
٢٤محمد محمود محمد على٣ شريعة وقانون
٢٩محمد محمود محمد كبارى٤ تجارة 
٢٩محمد محمود مصطفى عبد هللا٥ تجارة 
٢٩محمد محمود نوح سليم٦ خدمة اجتماعية
٢٦محمد محمود هارون حسن٧ شريعة وقانون
٣٢محمد محيسن عبد الباسط على٨ اداب 
٢٦محمد مختار ابو غدير بدراوي٩ حقوق

٢٣محمد مختار حسين١٠ حقوق
٢٦محمد مختار محمود محمد١١ اداب 
٢٤محمد مدحت هالل حسن١٢ حقوق
٢٥محمد مدكور خليفة عبد الجواد١٣ خدمة اجتماعية
٢٦محمد مسعود كريم مسعود١٤ تجارة 
٢٣محمد مصطفى احمد السيد١٥ تجارة 
٢٦محمد مصطفى احمد على١٦ حقوق
٣٢محمد مصطفى احمد مصطفى١٧ زراعة
٢٨محمد مصطفى الدين محمد على١٨ حقوق
٢٥محمد مصطفى بخيت سعيد١٩ حقوق
٢٤محمد مصطفى جالل عمر٢٠ حقوق
٢٧محمد مصطفى حسن صالح٢١ خدمة اجتماعية
٢٦محمد مصطفى سعد على٢٢ اداب 
٢٩محمد مصطفى سلطان محمد٢٣ تجارة 
٢٤محمد مصطفى سيد ابراهيم٢٤ حقوق
٢٥محمد مصطفى سيد مصطفى٢٥ خدمة اجتماعية
٢٣محمد مصطفى عباس سليم٢٦ حقوق
٢٧محمد مصطفى عبد الحفيظ حفنى٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٣٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨محمد مصطفى عبد الحميد علي عبد الناصر٢٨ شريعة وقانون
٢٥محمد مصطفى عبد الحميد يوسف٢٩ حقوق
٢٧محمد مصطفى عبد الرحمن محمد٣٠ حقوق
٢٦محمد مصطفى عبد العزيز محمود٣١ حقوق
٢٦محمد مصطفى عبد العظيم بهنساوي٣٢ شريعة وقانون
٢٦محمد مصطفى عبد الغنى احمد٣٣ خدمة اجتماعية
٣٢محمد مصطفى عبد الوهاب مبروك٣٤ حقوق
٢٧محمد مصطفى عثمان عمران٣٥ حقوق
٢٥محمد مصطفى على سيد٣٦ حقوق

صفحة ٢٤٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠محمد مصطفى على عبد الغنى١ اداب 
٢٨محمد مصطفى على نجدى٢ حقوق
٢٩محمد مصطفى فهيم عبد الاله٣ ادارة اعمال 
٢٢محمد مصطفى كامل حسين٤ خدمة اجتماعية
٢٣محمد مصطفى محمد ايوب٥ حقوق
٢٧محمد مصطفى محمد سيد٦ اداب 
٢٥محمد مصطفى محمد عبد الرحمن٧ حقوق
٢٤محمد مصطفى محمد عبد الرحيم٨ حقوق
٢٣محمد مصطفى محمد علي يونس٩ شريعة وقانون

٢٢محمد مصطفى محمد مصطفى احمد١٠ اداب 
٣١محمد مصطفى محمد موسى١١ حقوق
٢٢محمد مصطفى محمد همام١٢ حقوق
٢٥محمد مصطفى محمود احمد١٣ خدمة اجتماعية
٣٠محمد مصطفى محمود محمد١٤ خدمة اجتماعية
٢٨محمد مصطفى يس مشرف١٥ حقوق
٣١محمد معبد محمد محمد١٦ حقوق
٣٠محمد معتمد عوض فرغلى١٧ خدمة اجتماعية
٣٠محمد ممتاز على محمد١٨ حقوق
٢٤محمد ممدوح سيد عبد الجليل١٩ شريعة وقانون
٢٦محمد ممدوح طه ممدوح٢٠ حقوق
٢٥محمد ممدوح عبد التواب حسن٢١ حقوق
٢٩محمد ممدوح عبد العزيز حسن٢٢ حقوق
٢٤محمد ممدوح محمد مراد٢٣ خدمة اجتماعية
٢٥محمد منير احمد محمد٢٤ ادارة اعمال 
٢٤محمد مهدى على٢٥ حقوق
٢٤محمد مهران ابو زيد عبد الخالق٢٦ اداب 
٢٤محمد مهنى محمد مهنى٢٧ تجارة 

صفحة ٢٤١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٢محمد ناجح راشد محمد٢٨ زراعة
٢٥محمد ناجح عبد العزيز حميد٢٩ شريعة وقانون
٢٦محمد نادى مهنى ابراهيم٣٠ خدمة اجتماعية
٢٨محمد ناصر عبد البصير٣١ نظم معلومات 
٢٦محمد نبيل جابر فراج٣٢ حقوق
٢٧محمد نبيل محمد مصطفى٣٣ حقوق
٢٤محمد نبيه عبد الحكيم حسن٣٤ نظم معلومات 
٢٧محمد نجيب شوقى زناتى٣٥ تجارة 
٣٢محمد نجيب صديق محمد٣٦ شريعة وقانون
٣٢محمد نشأت عثمان عبد الجواد٣٧ حقوق
٢٨محمد نفادى احمد عبد الرحيم٣٨ تجارة 

صفحة ٢٤٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٠محمد هاشم على عمر١ شريعة وقانون
٢٤محمد هاشم محمد فرج٢ حقوق
٢٧محمد هاشم محمد هاشم٣ حقوق
٢٩محمد همام محمدة همام٤ خدمة اجتماعية
٢٤محمد يحى جالل حسن شيمى٥ حقوق
٢٦محمد يحى زكريا ابراهيم٦ شريعة وقانون
٣١محمد يحى قاسم محمد٧ شريعة وقانون
٢٣محمد يحيى ابراهيم زيدان٨ تجارة 
٢٩محمد يحيى عبد هللا احمد٩ تجارة 

٢٧محمد يحيى محمود عبد العال١٠ اداب 
٢٦محمد يسن محمد ابراهيم درويش١١ تجارة 
٢٥محمد يوسف ابراهيم١٢ حقوق
٢٤محمد يوسف عبد المطلب١٣ تجارة 
٢٦محمدشرموخ محمد سيد١٤ حقوق
٢٦محمود أحمد خلف عقيلى١٥ حقوق
٢٧محمود ابراهيم جمعة جبر١٦ تجارة 
٢٨محمود ابراهيم حسن ابراهيم١٧ اداب 
٢٥محمود ابراهيم حسن بكير١٨ حقوق
٢٧محمود ابراهيم سيد خالف١٩ حقوق
٢٤محمود ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم٢٠ شريعة وقانون
٢٧محمود ابراهيم محمد بطران٢١ شريعة وقانون
٢٤محمود ابو الحسن محمود سليم٢٢ حقوق
٢٥محمود ابو العال احمد بخيت٢٣ حقوق
٢٢محمود ابو العال محمد أبو العال٢٤ حقوق
٢٥محمود ابو ضيف سند محمد٢٥ حقوق
٢٤محمود احمد ابراهيم محمد٢٦ تجارة 
٢٥محمود احمد امين خلف٢٧ تجارة 

صفحة ٢٤٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤محمود احمد ثابت يوسف٢٨ شريعة وقانون
٢٩محمود احمد حسن سمير٢٩ خدمة اجتماعية
٣٠محمود احمد شوقى احمد٣٠ خدمة اجتماعية
٢٦محمود احمد عبد الحكم ابراهيم٣١ لغات و ترجمه
٣٢محمود احمد عبد الحميد احمد٣٢ شريعة وقانون
٢٥محمود احمد عبد العزيز عبادة٣٣ تجارة 
٢٨محمود احمد عبد العزيز مصطفى٣٤ اداب 
٢٤محمود احمد على سيد٣٥ شريعة وقانون
٢٩محمود احمد كامل احمد٣٦ حقوق
٢٦محمود احمد محمد احمد٣٧ اداب 

صفحة ٢٤٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣محمود احمد محمد احمد اسماعيل١ تجارة 
٢٦محمود احمد محمد سيد مصطفى على جودة٢ خدمة اجتماعية
٢٦محمود احمد محمد عبد الحافظ٣ تجارة 
٢٥محمود احمد محمد عبد الرحمن٤ تجارة 
٣٠محمود احمد محمد عبد هللا الجمل٥ خدمة اجتماعية
٢٨محمود احمد محمد عبد الهادى٦ خدمة اجتماعية
٢٨محمود احمد محمد محمود٧ تجارة 
٢٣محمود احمد محمد همام٨ خدمة اجتماعية
٢٣محمود احمد محمود احمد ابو الليل٩ اداب 

٢٦محمود احمد محمود حسين١٠ حقوق
٣٢محمود السوسى عبد الجابر حسان١١ خدمة اجتماعية
٢٤محمود المدثر سلطان محمد١٢ حقوق
٢٩محمود المنتصر با محمد١٣ حقوق
٢٤محمود ايهاب مغربى زكى١٤ خدمة اجتماعية
٢٦محمود بدر ثابت مصطفى١٥ تجارة 
٣٠محمود بدر سيد محمد١٦ شريعة وقانون
٢٦محمود ثابت عثمان ثابت١٧ حقوق
٢٨محمود ثابت محمد عبد الرحيم١٨ شريعة وقانون
٢٩محمود جابر فراج حسن١٩ خدمة اجتماعية
٢٧محمود جابر فرغلى احمد٢٠ اداب 
٢٥محمود جالل عبد هللا جالل٢١ خدمة اجتماعية
٢٥محمود جمال الدين أحمد٢٢ حقوق
٢٨محمود جمال زكى عثمان٢٣ حقوق
٢٧محمود جمال عبد التواب محمود٢٤ تجارة 
٢٥محمود جمال عبد الناصر محمد٢٥ حقوق
٣٠محمود جمال علي حماد٢٦ شريعة وقانون
٢٨محمود جمال محمود عبد الرحمن٢٧ اداب 

صفحة ٢٤٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤محمود جمال مصطفى محمد٢٨ تجارة 
٢٥محمود جمعة رفاعي ابو زيد٢٩ شريعة وقانون
٢٦محمود حامد عبد الرحيم٣٠ خدمة اجتماعية
٣١محمود حربي عزت عبد المحسن٣١ شريعة وقانون
٢٧محمود حسام على عطية٣٢ خدمة اجتماعية
٢٥محمود حسانين محمود حسن٣٣ تجارة 
٣٠محمود حسن ابراهيم حسن٣٤ حقوق
٢٣محمود حسن احمد محمد٣٥ حقوق
٢٦محمود حسن على عبد الصادق٣٦ خدمة اجتماعية
٢٥محمود حسن محمد على سليم٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٤٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩محمود حسن محمد محمود١ حقوق
٢٤محمود حسن هاشم خفاجى٢ حقوق
٢٤محمود حسنى حمدى٣ حقوق
٢٨محمود حسنى محمد شعبان٤ خدمة اجتماعية
٣٢محمود حسين سيد عطيه٥ خدمة اجتماعية
٢٥محمود حسين شحاته احمد٦ حقوق
٢٦محمود حسين محمود حسين٧ حقوق
٢٤محمود حسين محمود عبد المجيد٨ حقوق
٣٠محمود حلمى محمد عبد الرحيم٩ شريعة وقانون

٢٣محمود حماد فرغلى١٠ حقوق
٢٦محمود حماده عبد اللطيف١١ حقوق
٢٩محمود حماده محمود حنفى١٢ حقوق
٢٥محمود حمدى محمد حسن١٣ حقوق
٢٨محمود حنفى حسنين على١٤ خدمة اجتماعية
٢٦محمود حنفي محمود احمد جاد الرب١٥ نظم معلومات 
٢٧محمود حنفى محمود حسن١٦ حقوق
٢٨محمود خالد مرسى عبد الرحمن١٧ خدمة اجتماعية
٢٦محمود خلف ابراهيم احمد١٨ حقوق
٢٦محمود خيرى حمدى ادريس١٩ شريعة وقانون
٢٩محمود داهوم محمد مخيمر٢٠ خدمة اجتماعية
٣٠محمود راتب محمود راتب٢١ حقوق
٢٩محمود ربيع بكر محمود على٢٢ شريعة وقانون
٢٥محمود رجب عبد السميع نصر٢٣ حقوق
٢٥محمود رشدى على شحات٢٤ حقوق
٢٦محمود رضا محمد سيد٢٥ خدمة اجتماعية
٢٦محمود رضوان صديق يحيى٢٦ خدمة اجتماعية
٢٨محمود رفعت عبد الظاهر عارف٢٧ تجارة 

صفحة ٢٤٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩محمود رمضان احمد علي٢٨ شريعة وقانون
٢٧محمود رمضان جالل محمدين٢٩ تجارة 
٣١محمود رمضان عبد الرحمن محمد٣٠ خدمة اجتماعية
٢٦محمود زكريا محمد على٣١ حقوق
٣٢محمود زيان على احمد٣٢ خدمة اجتماعية
٢٥محمود زين احمد عمر٣٣ تجارة 
٣٠محمود زين العابدين عبد هللا عمر٣٤ حقوق
٢٧محمود زين العابدين محمد زيد٣٥ شريعة وقانون
٢٦محمود زين يوسف احمد٣٦ تجارة 
٣٠محمود سعد ثابت سيد٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٤٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤محمود سعد سليم راضى١ حقوق
٣١محمود سعد عبد السالم٢ حقوق
٢٦محمود سعد عبد العزيز محمد٣ خدمة اجتماعية
٢٤محمود سعد محمد درويش٤ حقوق
٣٣محمود سعد محمود اسماعيل٥ خدمة اجتماعية
٢٣محمود سليمان مصدق محمد سليمان٦ خدمة اجتماعية
٢٨محمود سيد ابو العال محمد٧ حقوق
٢٤محمود سيد احمد محمد٨ حقوق
٢٦محمود سيد حسين احمد٩ شريعة وقانون

٢٥محمود سيد سالمان سالم١٠ حقوق
٣٠محمود سيد سعد قطب١١ حقوق
٣٠محمود سيد صديق عبد الرحمن١٢ خدمة اجتماعية
٣١محمود سيد عبد الحافظ١٣ تجارة 
٣١محمود سيد عبد الرحمن حماد موسى١٤ حقوق
٢٩محمود سيد عبد العال عبد الحكم١٥ شريعة وقانون
٢٩محمود سيد عبد الناصر عبد الحكيم١٦ خدمة اجتماعية
٢٧محمود سيد على محمود١٧ خدمة اجتماعية
٢٧محمود سيد علي محمود١٨ شريعة وقانون
٣١محمود سيد محمد سيد١٩ شريعة وقانون
٢٤محمود سيد محمد سيد٢٠ شريعة وقانون
٢٥محمود سيد محمد محمود٢١ تجارة 
٣٢محمود شحات مهنى محمد٢٢ حقوق
٢٦محمود شحاته احمد خليل٢٣ حقوق
٢٦محمود شرف الدين احمد محمد٢٤ اداب 
٢٥محمود شعبان حسن عبد الرحيم٢٥ حقوق
٢٧محمود شعبان صالح سيف٢٦ حقوق
٢٤محمود شعبان عبد الحي٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٢٤٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠محمود شوقي عبد الحفيظ متولي٢٨ شريعة وقانون
٢٨محمود صالح سليمان فولى٢٩ شريعة وقانون
٢٧محمود صالح الدين محمد احمد حسين٣٠ شريعة وقانون
٢٥محمود صالح خلف عبد اللطيف٣١ تجارة 
٢٥محمود صالح رياض عثمان٣٢ اداب 
٢٧محمود صالح شحاته عبد الرحيم٣٣ شريعة وقانون
٢٧محمود صالح محمد على النجار٣٤ حقوق
٢٦محمود صالح محمد محمد٣٥ حقوق
٢٤محمود ضاحى هشام بخيت٣٦ خدمة اجتماعية
٢٥محمود طلعت على احمد٣٧ اداب 

صفحة ٢٥٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٣محمود عادل صدقى١ حقوق
٢٦محمود عاطف عبد الموجود٢ زراعة
٢٤محمود عاطف هاشم سيد٣ حقوق
٣٠محمود عامر صادق عامر٤ خدمة اجتماعية
٢٥محمود عباس احمد عباس٥ حقوق
٣٠محمود عباس محمد راجح٦ خدمة اجتماعية
٢٣محمود عباس محمد عمر٧ تجارة 
٢٢محمود عباس محمد محمود٨ زراعة
٢٥محمود عبد التواب عبد الوكيل٩ حقوق

٢٥محمود عبد الحفيظ حسن عبد هللا١٠ حقوق
٣٠محمود عبد الحفيظ محمود عمر١١ خدمة اجتماعية
٢٨محمود عبد الحميد احمد مصطفى الجندى١٢ اداب 
٢٧محمود عبد الحميد محمود عبد الحافظ١٣ حقوق
٢٥محمود عبد الحي عباس إبراهيم١٤ حقوق
٢٤محمود عبد الرحمن عبد الناصر١٥ حقوق
٣١محمود عبد الرحمن عثمان حسن١٦ شريعة وقانون
٢٣محمود عبد الرحمن محمود محمد١٧ حقوق
٢٧محمود عبد الرحيم ابو عوف١٨ حقوق
٢٧محمود عبد الرسول محمود على١٩ تجارة 
٢٥محمود عبد السالم حسين عبد السالم٢٠ حقوق
٢٩محمود عبد السالم عبد الحميد٢١ شريعة وقانون
٣٠محمود عبد السميع ابوزيد٢٢ تجارة 
٢٧محمود عبد العال احمد عبد العال٢٣ تجارة 
٢٤محمود عبد العزيز عبد الجابر٢٤ حقوق
٢٩محمود عبد العزيز محرم حسانين٢٥ خدمة اجتماعية
٣٠محمود عبد العظيم عبد الحميد٢٦ حقوق
٢٦محمود عبد العظيم عبد السالم احمد٢٧ تجارة 

صفحة ٢٥١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤محمود عبد العظيم يونس٢٨ تجارة 
٣٠محمود عبد هللا امين هدية٢٩ شريعة وقانون
٣٠محمود عبد هللا عبد الحليم٣٠ حقوق
٣١محمود عبد هللا محمد سنوسي٣١ شريعة وقانون
٢٨محمود عبد هللا محمود محمد٣٢ خدمة اجتماعية
٢٦محمود عبد هللا مصطفى األمير٣٣ تجارة 
٢٤محمود عبد المنعم على حسين احمد٣٤ اداب 
٣١محمود عبد المنعم محمد احمد٣٥ شريعة وقانون
٢٦محمود عبد الناصر محمود صاوى٣٦ حقوق
٣٢محمود عبد الناصر هاشم٣٧ حقوق

صفحة ٢٥٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠محمود عبد النبى على ابو على١ خدمة اجتماعية
٢٧محمود عبد الهادى عبد المجيد على٢ خدمة اجتماعية
٣٢محمود عبده سيد حسين٣ شريعة وقانون
٢٩محمود عبده همام حسن٤ تجارة 
٣٢محمود عثمان عبد الرحمن سيد٥ زراعة
٢٥محمود عثمان فكرى٦ حقوق
٢٦محمود عرفه كامل عبد الحليم٧ حقوق
٢٦محمود عزت سيد احمد٨ تجارة 
٢٤محمود عصام الدين محمود عبد الحميد٩ حقوق

٢٩محمود عطيفى نجدى حسانين١٠ خدمة اجتماعية
٢٨محمود علم الديم علم الدين عبد العزيز١١ حقوق
٢٤محمود علي بيومي عبد الحافظ١٢ شريعة وقانون
٢٩محمود على حسن محمود١٣ حقوق
٣١محمود على عبد اللطيف صالح١٤ اداب 
٢٣محمود على قطب رزق١٥ حقوق
٢٤محمود على محمد احمد عبد الرحمن١٦ شريعة وقانون
٢٦محمود على محمود احمد١٧ خدمة اجتماعية
٢٦محمود عمر الفاروق محمد يوسف١٨ نظم معلومات 
٣٠محمود عمر عارف محمود١٩ حقوق
٣٠محمود عمر عبد المطلب قطب عبد الحافظ٢٠ خدمة اجتماعية
٢٤محمود عمر فتحي اسماعيل٢١ نظم معلومات 
٢٨محمود عمر محمد عليان٢٢ شريعة وقانون
٢٧محمود عمر موسى عبد الرحمن٢٣ شريعة وقانون
٣٦محمود عمران بقوشى عثمان٢٤ خدمة اجتماعية
٢٣محمود عنتر مدنى محمد٢٥ حقوق
٢٨محمود عيسى عيد حسن٢٦ خدمة اجتماعية
٢٥محمود فرغلي محمد عبد الصادق٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٥٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥محمود فرغلى محمد فرغلى٢٨ اداب 
٢٦محمود فكرى محمد عهدى احمد٢٩ تجارة 
٢٥محمود قاسم عباس احمد جاد الرب٣٠ تجارة 
٢٥محمود قراعة عبد الرحمن اسماعيل٣١ حقوق
٢٤محمود كامل احمد سليم٣٢ حقوق
٢٥محمود كدوانى محمود ثابت٣٣ حقوق
٢٤محمود ماجد عبد الحكيم احمد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٩محمود محجوب عبد الرحيم عبد ربه٣٥ تجارة 
٢٤محمود محروس ابو المجد محمد٣٦ تجارة 
٢٨محمود محروس سيد محمد٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٥٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧محمود محمد ابراهيم١ حقوق
٣١محمود محمد ابو الفضل محمود٢ خدمة اجتماعية
٢٩محمود محمد احمد بخيت٣ خدمة اجتماعية
٣٢محمود محمد احمد حسانين٤ شريعة وقانون
٢٦محمود محمد احمد خليفة٥ حقوق
٢٧محمود محمد احمد سعيد٦ حقوق
٢٨محمود محمد احمد سليمان حمد٧ خدمة اجتماعية
٢٧محمود محمد احمد غالى٨ تجارة 
٢٦محمود محمد احمدمحمد٩ حقوق

٢٦محمود محمد اسماعيل موسى١٠ اداب 
٢٨محمود محمد السيد محمد١١ نظم معلومات 
٢٨محمود محمد الطيب عبد الحافظ احمد١٢ تجارة 
٢٦محمود محمد ثابت على١٣ حقوق
٣٢محمود محمد جالل على١٤ حقوق
٢٩محمود محمد حسن ابراهيم١٥ شريعة وقانون
٢٥محمود محمد حسن احمد منازع١٦ نظم معلومات 
٣٢محمود محمد حسن قويه١٧ تجارة 
٢٩محمود محمد رشاد عيسى١٨ حقوق
٣١محمود محمد رفعت عثمان١٩ شريعة وقانون
٢٧محمود محمد رفعت علي محمد مفتاح٢٠ نظم معلومات 
٢٣محمود محمد رياض على٢١ تجارة 
٣٢محمود محمد زكى على٢٢ تجارة 
٢٥محمود محمد سعد قاسم٢٣ تجارة 
٢٥محمود محمد سليمان محمود٢٤ اداب 
٣٠محمود محمد سيد احمد٢٥ حقوق
٢٨محمود محمد سيد حسانين٢٦ خدمة اجتماعية
٢٤محمود محمد سيد حسين٢٧ اداب 

صفحة ٢٥٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥محمود محمد سيد هريدى٢٨ حقوق
٣٠محمود محمد شالل عبد هللا٢٩ تجارة 
٢٨محمود محمد عبد التواب معاتيق٣٠ خدمة اجتماعية
٢٤محمود محمد عبد التواب وهدان٣١ خدمة اجتماعية
٢٥محمود محمد عبد الرحمن٣٢ حقوق
٢٨محمود محمد عبد الرحيم محمد٣٣ شريعة وقانون
٢٥محمود محمد عبد الغنى احمد٣٤ زراعة
٢٥محمود محمد عبد هللا احمد٣٥ حقوق

صفحة ٢٥٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧محمود محمد عبد المجيد محمد١ نظم معلومات 
٢٨محمود محمد على محمود٢ تجارة 
٢٤محمود محمد عمر محمد٣ اداب 
٢٦محمود محمد قطب٤ حقوق
٢٧محمود محمد كامل عبد العال٥ شريعة وقانون
٢٣محمود محمد كمال الدين٦ حقوق
٢٤محمود محمد محمد٧ حقوق
٢٣محمود محمد محمد ابراهيم٨ حقوق
٣٢محمود محمد محمد الدسوقي٩ شريعة وقانون

٢٧محمود محمد محمود احمد حسن١٠ حقوق
٢٥محمود محمد محمود عبد الجواد١١ نظم معلومات 
٣٢محمود محمد محمود عبد المجيد١٢ حقوق
٢٨محمود محمد مصطفى محمد١٣ شريعة وقانون
٣١محمود محمود عثمان حموده١٤ شريعة وقانون
٣٢محمود مختار محمود خليفة١٥ شريعة وقانون
٣١محمود مصطفى ابوزيد١٦ اداب 
٣٠محمود مصطفى اسماعيل محمد١٧ زراعة
٢٩محمود مصطفى ثابت عبد الحافظ١٨ اداب 
٢٤محمود مصطفى سعد على١٩ حقوق
٣٣محمود مصطفى سيد مصطفى٢٠ اداب 
٢٤محمود مصطفى محمد الطاهر٢١ شريعة وقانون
٢٣محمود مصطفى محمد مصطفى٢٢ تجارة 
٢٥محمود منصور ربيع منصور٢٣ حقوق
٢٩محمود منير قرني محمود السيد٢٤ شريعة وقانون
٣٢محمود منير محمد رياض٢٥ شريعة وقانون
٢٥محمود منير محمد محمد٢٦ حقوق
٢٥محمود موافى عبد العزيز٢٧ حقوق

صفحة ٢٥٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥محمود نائل محمود عمر٢٨ حقوق
٣٠محمود ناجى عبد العزيز عثمان٢٩ تجارة 
٢٨محمود نبيه عبد الحكيم حسن٣٠ اداب 
٣١محمود نشأت سلطان بخيت٣١ خدمة اجتماعية
٢٩محمود همام كمال عبد الرحمن٣٢ خدمة اجتماعية
٢٧محمود يحيى محمود عبد العال٣٣ اداب 
٢٦محمود يوسف جاد الكريم احمد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٣محى محمود محمد رضمانى٣٥ خدمة اجتماعية
٣١مختار أحمد محمد عبد هللا٣٦ حقوق
٢٨مختار حسين ابراهيم حسين٣٧ اداب 
٢٥مختار عبد الحميد عبد العال٣٨ حقوق

صفحة ٢٥٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤مختار عمر بخيت سيد١ تجارة 
٢٨مختار فوزى ابو زيد جاد هللا٢ شريعة وقانون
٢٧مختار محمد شحاته حنفى٣ حقوق
٢٩مدحت بهجت حلمى حكيم٤ تجارة 
٢٨مدحت زهران شندى اندرواس٥ تجارة 
٢٢مدحت عاصم زخارى عبد المسيح٦ حقوق
٢٧مدحت عنتر رياض حكيم٧ حقوق
٢٩مدحت ممدوح سولایر اسرائيل٨ نظم معلومات 
٢٧مديحة محمد عبد النعيم عطا هللا٩ حقوق

٢٦مديحه محمد على عبد الباسط١٠ تجارة 
٢٧مراد سالمة مراد محمد١١ تجارة 
٣٢مراد صبرى محمد حماد١٢ حقوق
٢٥مراد عدلى فؤاد جندى١٣ خدمة اجتماعية
٢٩مراد نصر يوسف يونس١٤ اداب 
٢٥مرام مصطفى جالل على١٥ تجارة 
٢٦مربت صفوت رشدى فايز١٦ تجارة 
٢٣مرثا وفيق مكرم زخارى١٧ حقوق
٢٧مرزق مشرقى جاد رزق هللا١٨ اداب 
٢٦مرغنى زيد حسنين محمد١٩ حقوق
٢٥مرفت أبو العيون محمد أحمد٢٠ حقوق
٢٧مرفت رافت محمد حسن٢١ اداب 
٢٧مرفت صابر مساك عبد المالك٢٢ حقوق
٢٧مرفت عبد المنعم سليم حموده٢٣ شريعة وقانون
٢٥مرفت ماهر فريج تاروز٢٤ حقوق
٣٠مرفت محمد ابو زيد على٢٥ تجارة 
٢٥مرفت محمود مرسى محمد٢٦ خدمة اجتماعية
٢٤مرفت موسى رزق بشاى٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٥٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦مروان حمدي سليمان محمد٢٨ نظم معلومات 
٢٢مروان محمد سعد محمد٢٩ حقوق
٢٩مروان محمد نشأت محمد٣٠ تجارة 
٢٥مروة احمد سيد حسن٣١ خدمة اجتماعية
٢٧مروة احمد عبد الحى عبد النظير٣٢ خدمة اجتماعية
٢٧مروة احمد محمد ابراهيم٣٣ شريعة وقانون
٢٨مروة االنصارى محمد حسن٣٤ تربية عامة
٢٧مروة المدثر سلطان محمد٣٥ تجارة 
٢٣مروة ايمن مصطفى مصطفى٣٦ حقوق
٢٣مروة جمال سيد اسماعيل٣٧ تجارة 

صفحة ٢٦٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧مروة جمال صالح عبد العزيز١ حقوق
٢٩مروة جمال عبد الحميد حسين٢ اداب 
٢٤مروة جمال عبد النعيم٣ تجارة 
٢٤مروة حسن طلبة حسن٤ شريعة وقانون
٢٦مروة حسن على عمر٥ تجارة 
٢٨مروة حسنى حامد سيد٦ خدمة اجتماعية
٢٧مروة حسين على حسين٧ حقوق
٢٥مروة ربيع حامد محمد٨ خدمة اجتماعية
٢٨مروة رجب سنوسى عبد الهادى٩ خدمة اجتماعية

٣٠مروة رفعت عبد الجابر محمد١٠ ادارة اعمال 
٢٨مروة رفعت على عبد العال١١ خدمة اجتماعية
٢٣مروة شحات فراج سيد١٢ اداب 
٢٢مروة صالح حسن مرعى١٣ اداب 
٢٢مروة عادل فاروق احمد١٤ تربية عامة
٢٣مروة عبد الحافظ عطا محمد١٥ خدمة اجتماعية
٢٤مروة عبد المنعم احمد صالح١٦ حقوق
٢٥مروة عطية جابر محمد١٧ تجارة 
٣٢مروة على جابر على١٨ اداب 
٢٦مروة فرغلي حسن حسن١٩ حقوق
٢٨مروة كامل عبد النعيم حسين٢٠ حقوق
٢٤مروة كمال فتحى السيد٢١ خدمة اجتماعية
٢٦مروة محمد احمد عبد الرحيم٢٢ شريعة وقانون
٢٩مروة محمد الهجرسى محمود٢٣ اداب 
٢٧مروة محمد جابر فرغلى جاد٢٤ اداب 
٢٧مروة محمد عبد الرحمن سلطان ٢٥٧ حقوق
٢٧مروة محمد عيد محمد٢٦ حقوق
٢٣مروة محمد محمد حمدان٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٢٦١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨مروة محمد محمد عبد الرحيم ابراهيم٢٨ اداب 
٢٦مروة محمود محمد عيسى٢٩ تجارة 
٢٣مروة مختار حلمى محمود ابو الليل٣٠ تجارة 
٣٢مروة مختار محمود محمد٣١ حقوق
٢٥مروة مرسى عبد المالك محمد٣٢ خدمة اجتماعية
٢٤مروة مصطفى حسين عبد الرازق٣٣ اداب 
٢٥مروة مصطفى محمد عبد العزيز٣٤ خدمة اجتماعية
٣٠مروة مصطفى محمود عبد الفتاح٣٥ تجارة 
٣٠مروة ناجى مهنى حسن٣٦ اداب 
٢٨مروة نصر الدين عبد الناصر احمد٣٧ حقوق

صفحة ٢٦٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧مروة يوسف شاكر ابراهيم١ تجارة 
٢٨مروه جمال رمضان عبد السالم٢ خدمة اجتماعية
٢٩مروه رمزى فرجان محمد٣ شريعة وقانون
٢٢مروه سعد مصطفى محمد٤ تجارة 
٢٧مروه محمد خلف عثمان٥ حقوق
٢٤مروه ناصر اسماعيل٦ حقوق
٢٧مروه نجاح عبده مخلوف٧ خدمة اجتماعية
٢٩مروى محمد احمد عبد العال٨ تجارة 
٢٦مروى محمد على مبارك٩ شريعة وقانون

٢٩مريام مجدى فؤاد بطرس١٠ تجارة 
٢٨مريانا رومانى ذكى يسى١١ اداب 
٣٠مريانا سامى فرج اسحق١٢ تجارة 
٢٣مريانا محسن حكيم جرجس١٣ تربية عامة
٢٥مريانة عبد المسيح هنرى حنا١٤ خدمة اجتماعية
٢٢مريم ابراهيم عبد الرحيم سيد١٥ تجارة 
٢٢مريم جابر انور فرج١٦ حقوق
٢٤مريم جمال سمير عطا١٧ خدمة اجتماعية
٢٤مريم جمال فايز زخارى١٨ تجارة 
٢٤مريم جمال فايز سيد١٩ حقوق
٢٦مريم حمدى مسعد عبد هللا٢٠ تربية عامة
٢٥مريم رشيد غزالى رياض٢١ خدمة اجتماعية
٢٤مريم سمير غبلایر ميخائيل٢٢ تجارة 
٢٧مريم سمير لبيب حنين٢٣ خدمة اجتماعية
٢٢مريم شوقى منصور عبد النور منصور٢٤ تجارة 
٢٣مريم صالح بشاى٢٥ حقوق
٢٦مريم صفوت زكى يسى٢٦ خدمة اجتماعية
٢٤مريم صموئيل جندى سكر٢٧ حقوق

صفحة ٢٦٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٢مريم صموئيل فكرى رياض٢٨ اداب 
٢٩مريم عدلى رمزى عبد النور٢٩ اداب 
٢٧مريم عماد موريس صادق٣٠ تجارة 
٢٦مريم كمال زاخر مترى٣١ خدمة اجتماعية
٢٢مريم محمد امين سيد٣٢ خدمة اجتماعية
٢٨مريم ناجح عزيز جيد٣٣ خدمة اجتماعية
٢٣مريم ناجى رمزى سدراك٣٤ تجارة 
٢٢مريم ناجى يوسف نجيب٣٥ تجارة 
٢٥مريم نبيل مراد عطا هللا٣٦ تجارة 
٢٢مريم نجيب صموئيل بخيت٣٧ حقوق

صفحة ٢٦٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣مريم نصيف عزيز جيد١ خدمة اجتماعية
٢٩مريم وليم فرج  اسيوط٢ حقوق
٢٥مسعد ابو بكر على عبد الرحمن٣ تجارة 
٢٩مشيرة أحمد مصطفى أحمد٤ حقوق
٢٥مشيرة مصطفى خليفة٥ حقوق
٢٤مصطفي  محمود محمد أحمد٦ حقوق
٢٦مصطفي إسامة عبد المجيد عبد المجيد٧ حقوق
٢٦مصطفى ابراهيم احمد مرغنى٨ اداب 
٣٠مصطفى ابراهيم حلمى محمد٩ اداب 

٣٢مصطفى ابراهيم رفعت١٠ حقوق
٢٥مصطفى ابراهيم زكريا محمود الهاللى١١ زراعة
٢٦مصطفى ابراهيم عبد الحميد فرج١٢ نظم معلومات 
٢٥مصطفى ابراهيم عبد العزيز محمد١٣ خدمة اجتماعية
٢٦مصطفى ابراهيم محمد عبد الحافظ١٤ شريعة وقانون
٢٧مصطفى احمد ابو زيد احمد١٥ حقوق
٢٦مصطفى احمد العربى احمد هدية١٦ خدمة اجتماعية
٢٣مصطفى احمد انور عبد العزيز١٧ حقوق
٢٥مصطفى احمد جابر محمد١٨ حقوق
حقوقمصطفى احمد حسن احمد١٩
٢٥مصطفى احمد حسين محمد٢٠ حقوق
٢٨مصطفى احمد شاكر مصطفى٢١ اداب 
٢٣مصطفى احمد طنطاوى عبد العزيز٢٢ اداب 
٢٦مصطفى احمد عاشور ابو زيد٢٣ شريعة وقانون
٢٨مصطفى احمد عبد الجواد محمد عكاشة٢٤ شريعة وقانون
٢٦مصطفى احمد عبد الحميد جمعه٢٥ شريعة وقانون
٣٢مصطفى احمد عزت عباس غزالى٢٦ خدمة اجتماعية
٢٩مصطفى احمد علي احمد٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٦٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦مصطفى احمد محمد احمد٢٨ حقوق
٢٦مصطفى احمد محمد الحفنى عبد العال٢٩ تجارة 
٣٢مصطفى احمد محمد عبد الرازق٣٠ خدمة اجتماعية
٢٣مصطفى احمد محمد محمد٣١ حقوق
٢٤مصطفى احمد مصطفى احمد٣٢ شريعة وقانون
٣١مصطفى احمد وجدى٣٣ حقوق
٢٣مصطفى السعدى احمد٣٤ حقوق
٢٣مصطفى السيد محمد عبده٣٥ حقوق
٢٦مصطفى انور سيد محمود٣٦ تجارة 
٢٥مصطفى بدرى احمد عبد العال٣٧ تجارة 

صفحة ٢٦٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٣مصطفى بدرى صديق١ حقوق
٢٨مصطفى بدوى عبد القادر حسن٢ حقوق
٢٤مصطفى بدوى مصطفى احمد٣ اداب 
٢٦مصطفى بكر عبد الحكيم عثمان٤ حقوق
٢٦مصطفى بكر عبد الواحد عبد الباسط٥ تجارة 
٢٩مصطفى بهنساوى عثمان على٦ زراعة
٢٥مصطفى توفيق محمود٧ حقوق
٢٨مصطفى جعفر عبد الحميد حسانين٨ خدمة اجتماعية
٣٢مصطفى جمال باسم احمد٩ حقوق

٢٦مصطفى جمال عبد الحفيظ سيد١٠ خدمة اجتماعية
٢٣مصطفى جمال عبد العال محمود١١ تجارة 
٢٤مصطفى جمال محمد محمد سيد١٢ حقوق
٢٣مصطفى جميل عبد البديع كامل١٣ حقوق
٢٧مصطفى حسن احمد محمد١٤ تجارة 
٢٧مصطفى حسن محمد احمد١٥ خدمة اجتماعية
٢٨مصطفى حسن محمد برعى١٦ تجارة 
٢٣مصطفى حسنى عطا هللا حسن١٧ تجارة 
٢٨مصطفى حسين جابر جاد الرب١٨ شريعة وقانون
٢٩مصطفى حسين على احمد١٩ حقوق
٢٧مصطفى حلمى عبد الحميد٢٠ حقوق
٢٥مصطفى حلمى عبد اللطيف احمد٢١ تجارة 
٢٨مصطفى حماده محمد محمود٢٢ تجارة 
٢٤مصطفى حمدى محمود٢٣ حقوق
٣١مصطفى خضراوى عبد الواحد جاد٢٤ اداب 
٢٥مصطفى خليفة ابو ضيف يونس٢٥ تجارة 
٣٠مصطفى خليفة محمد عطيفى٢٦ خدمة اجتماعية
٢٥مصطفى ذكرى محمد أحمد٢٧ حقوق

صفحة ٢٦٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨مصطفى ربيع سيد محمود٢٨ حقوق
٢٥مصطفى ربيع محمد عبد الواحد٢٩ خدمة اجتماعية
٢٥مصطفى رجب على شعبان٣٠ اداب 
٣٠مصطفى رزق سيف الدين ادريس٣١ شريعة وقانون
٢٨مصطفى رفعت جاد الرب احمد٣٢ خدمة اجتماعية
٢٧مصطفى رمضان عبد الحافظ محمد٣٣ اداب 
٣١مصطفى رمضان عبد المعبود سيد٣٤ حقوق
٢٣مصطفى زكريا عبد الستار سليم٣٥ خدمة اجتماعية
٢٧مصطفى سليمان احمد حماد٣٦ حقوق
٣١مصطفى سليمان عبد العال٣٧ حقوق

صفحة ٢٦٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤مصطفى سيد سليمان اسماعيل١ تجارة 
٣٠مصطفى شراقة احمد ابو زيد٢ تجارة 
٢٦مصطفى صابر عبد الباقى على٣ شريعة وقانون
٢٦مصطفى صالح سيد اسماعيل٤ حقوق
٢٦مصطفى صالح طليبه صالح٥ حقوق
٢٣مصطفى صبره عبد التواب٦ حقوق
٣٠مصطفى صدقى شاكر مصطفى٧ تجارة 
٣٢مصطفى صديق محمد عطيفى٨ خدمة اجتماعية
٢٩مصطفى صفوت مصطفى احمد٩ تجارة 

٢٥مصطفى صالح سيد عبد الحفيظ١٠ حقوق
٢٤مصطفى صالح محمد فؤاد طلعت الكاشف١١ تجارة 
٢٥مصطفى عبد التواب عثمان١٢ تجارة 
٢٩مصطفى عبد الحافظ ثابت١٣ حقوق
٢٩مصطفى عبد الحميد احمد محمد١٤ ادارة اعمال 
٢٦مصطفى عبد الحميد احمد محمد١٥ خدمة اجتماعية
٢٧مصطفى عبد الحميد محمد األمير احمد١٦ حقوق
٢٥مصطفى عبد الرؤوف عبد الحليم١٧ حقوق
٢٨مصطفى عبد الرازق محمد عبد العال١٨ حقوق
٢٤مصطفى عبد الرحيم جالل محمد١٩ حقوق
٢٩مصطفى عبد الرحيم على اسماعيل٢٠ تجارة 
٣٠مصطفى عبد السميع مطاوع٢١ خدمة اجتماعية
٢٤مصطفى عبد العال منير محمد٢٢ تجارة 
٢٩مصطفى عبد العظيم يوسف٢٣ حقوق
٢٥مصطفى عبد المجلي محمود عبد المجلي٢٤ نظم معلومات 
٢٨مصطفى عبد المعطي مصطفى محمد٢٥ حقوق
٣١مصطفى عبد المنعم احمد عبد المنعم٢٦ حقوق
٢٩مصطفى عبد المنعم كامل رشوان٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٦٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤مصطفى عبد الموجود محمد٢٨ حقوق
٢٥مصطفى عبد الناصر احمد عبد الهادى٢٩ حقوق
٢٨مصطفى عبد النعيم احمد٣٠ حقوق
٣٠مصطفى عبده محمود رزق٣١ حقوق
٢٣مصطفى عزت عبد الحافظ عبد هللا٣٢ خدمة اجتماعية
٢٩مصطفى عزمى سويلم سالم٣٣ حقوق
٣٠مصطفى عشرى محمد محمد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٩مصطفى على ابراهيم محمد٣٥ حقوق
٢٣مصطفى على حجاب على٣٦ حقوق
٢٣مصطفى على زارع محمد٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٧٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤مصطفى على عبد الرحيم على١ شريعة وقانون
٢٤مصطفى على محمد حسن٢ تجارة 
٣١مصطفى على محمد شحاته٣ شريعة وقانون
٢٩مصطفى على محمد مهران سالم٤ حقوق
٢٦مصطفى على مصطفى موسى٥ حقوق
٣١مصطفى عمار محمد عمار٦ شريعة وقانون
٢٧مصطفى عمر طه محمود٧ حقوق
٢٦مصطفى عمر عامر محمد٨ تجارة 
٢٦مصطفى عمر على عمر٩ زراعة

٣٠مصطفى عوض ابو العال عطية١٠ شريعة وقانون
٢٩مصطفى فاروق مصطفى على١١ حقوق
٢٧مصطفى فتحي ثابت حماد١٢ حقوق
٢٨مصطفى فتحى سويفى محمد١٣ شريعة وقانون
٢٩مصطفى فتحى عبد العظيم بهنساوى١٤ شريعة وقانون
٢٩مصطفى فتحى محمد خليل١٥ خدمة اجتماعية
٢٨مصطفى فتحى محمد عبد الباقى١٦ اداب 
٢٨مصطفى فراج حسن فراج١٧ شريعة وقانون
٢٧مصطفى فرغلى حسن حسن١٨ حقوق
٢٤مصطفى فكرى محمد المهدى احمد١٩ حقوق
٢٣مصطفى فوزى عمرو على٢٠ حقوق
٢٥مصطفى قطب محمود نصر٢١ خدمة اجتماعية
٢٧مصطفى كامل حسانين على حسانين٢٢ خدمة اجتماعية
٢٦مصطفى كمال سيد سليمان٢٣ شريعة وقانون
٢٣مصطفى مجدى بيومى قاسم٢٤ تجارة 
٢٤مصطفي مجدي عبد الغني يونس٢٥ نظم معلومات 
٢٨مصطفى محمد ابو علم عبد الرحمن جابر٢٦ خدمة اجتماعية
٢٢مصطفى محمد احمد محمد٢٧ حقوق

صفحة ٢٧١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧مصطفى محمد احمد محمد٢٨ خدمة اجتماعية
٢٦مصطفى محمد احمد يونس٢٩ تجارة 
٣١مصطفى محمد حسن عبد الحافظ٣٠ اداب 
٢٨مصطفى محمد حسن على٣١ حقوق
٢٤مصطفى محمد حسن قويه٣٢ شريعة وقانون
٢٨مصطفى محمد حسين ابراهيم٣٣ خدمة اجتماعية
٣٠مصطفى محمد حسين عطية٣٤ خدمة اجتماعية
٢٩مصطفى محمد زكى عبد الوارث٣٥ حقوق
٢٣مصطفى محمد سعد عبد العال٣٦ حقوق

صفحة ٢٧٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥مصطفى محمد سويفى١ حقوق
٢٦مصطفى محمد سويفى جاد الرب٢ خدمة اجتماعية
٣٢مصطفى محمد شربينى محمد٣ اداب 
٢٥مصطفى محمد صالح٤ نظم معلومات 
٣٠مصطفى محمد عبد الرحمن٥ شريعة وقانون
٢٣مصطفى محمد عبد الرحيم٦ حقوق
٢٦مصطفى محمد عبد الرسول عبد العال٧ حقوق
٢٣مصطفى محمد عبد الشافى٨ تجارة 
٣١مصطفى محمد عبد العال عبد الوهاب٩ شريعة وقانون

٢٥مصطفى محمد عبد العال محمد١٠ شريعة وقانون
٢٣مصطفى محمد عبد العليم عبد المجيد١١ حقوق
٢٥مصطفى محمد عبد المنعم على١٢ خدمة اجتماعية
٢٦مصطفى محمد عبده فرغلى١٣ حقوق
٢٣مصطفى محمد عثمان علي عثمان١٤ نظم معلومات 
٢٤مصطفى محمد غانم موسى١٥ تجارة 
٣٢مصطفى محمد فراج عبد السالم١٦ حقوق
٢٨مصطفى محمد فوزى مصطفى١٧ شريعة وقانون
٢٤مصطفى محمد محمد حسن١٨ شريعة وقانون
٢٧مصطفى محمد محمد درويش١٩ اداب 
٣٢مصطفى محمد محمد رشوان٢٠ شريعة وقانون
٢٥مصطفى محمد محمود حسن٢١ تجارة 
٢٣مصطفى محمد محمود محمد٢٢ حقوق
٢٩مصطفى محمد مصطفى محمد٢٣ شريعة وقانون
٢٣مصطفى محمد نجيب ثابت محرم٢٤ حقوق
٢٨مصطفى محمد نجيب محمود٢٥ حقوق
٢٥مصطفى محمد يس على٢٦ تجارة 
٢٤مصطفى محمود ابراهيم محمود٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٧٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١مصطفى محمود احمد محمود٢٨ شريعة وقانون
٢٥مصطفى محمود بخيت على٢٩ حقوق
٢٧مصطفى محمود حسن سيد٣٠ تجارة 
٣٣مصطفى محمود رشوان احمد٣١ اداب 
٢٣مصطفى محمود شوقى٣٢ حقوق
٢٤مصطفى محمود عبد الخالق٣٣ حقوق
٢٤مصطفى محمود عبد الرحمن احمد٣٤ شريعة وقانون
٢٦مصطفى محمود عبد الكريم احمد٣٥ تجارة 
٣٠مصطفى محمود عبد الاله احمد٣٦ نظم معلومات 
٣٢مصطفى محمود عبد الموجود حسين٣٧ خدمة اجتماعية
٢٩مصطفى محمود على حسانين٣٨ تجارة 

صفحة ٢٧٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٩مصطفى محمود فرغلى عطية١ خدمة اجتماعية
٢٥مصطفى محمود محمد احمد٢ تجارة 
٢٦مصطفى محمود محمد على٣ تجارة 
٢٧مصطفى محمود محمد على٤ خدمة اجتماعية
٢٤مصطفى محمود مصطفى٥ حقوق
٢٦مصطفى محمود مهنى عبد الكريم٦ حقوق
٢٩مصطفى محمود نجاتي عبد العليم٧ حقوق
٢٣مصطفى محمود يونس٨ حقوق
٢٥مصطفى ممدوح محمد عبد الحكيم٩ شريعة وقانون

٢٩مصطفى نادى سيد محمد١٠ حقوق
٢٧مصطفى نادى عبد النعيم توفيق١١ حقوق
٢٢مصطفى نصر محمود عزيز١٢ اداب 
٢٤مصطفى يحى يونس جبر١٣ حقوق
٢٩مصطفى يسرى مصطفى محمد١٤ خدمة اجتماعية
٢٩مصطفى يونس تمام طه١٥ حقوق
٢٨مصطفى يونس عبد الغنى سيد١٦ حقوق
٣٠مصطفى يونس فراج يونس١٧ خدمة اجتماعية
٢٣مصطقى شحات على نور الدين١٨ حقوق
٢٥معاذ محمود حسين١٩ نظم معلومات 
٣١معتز احمد عمر محمد٢٠ شريعة وقانون
٣١معتز الحارث عبد البارى٢١ حقوق
٢٦معتز انور زيدان٢٢ حقوق
٢٣معتز با محمد عبد الرحمن حسن٢٣ تجارة 
٢٤معتز سامى غالى شرقاوى٢٤ حقوق
٢٧معتز عبد الرؤوف احمد على٢٥ تجارة 
٢٧معتز منصور ناجى عبد الحكيم٢٦ خدمة اجتماعية
٢٤مالك حلمى ابو اليمين حكيم٢٧ تجارة 

صفحة ٢٧٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢ملك ابراهيم احمد سيد٢٨ حقوق
٢٦ملكي صموئيل فكري ايوب٢٩ حقوق
٢٦ممتاز محمود احمد نجيب٣٠ خدمة اجتماعية
٢٧ممدوح ابوالحسن عبد الحى مهران٣١ اداب 
٢٦ممدوح احمد محمد مهران٣٢ نظم معلومات 
٢٣ممدوح جاب هللا شفيق٣٣ حقوق
٣٣ممدوح سالم ابراهيم حسن٣٤ خدمة اجتماعية
٢٧ممدوح سيد محمد سيد السلمون٣٥ حقوق
٣٠ممدوح صالح محمود مرسى٣٦ خدمة اجتماعية
٢٩ممدوح عالء الدين رمضان٣٧ حقوق

صفحة ٢٧٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧ممدوح محمد على حسين١ خدمة اجتماعية
٢٦ممدوح ميالدى شحاته خليل٢ حقوق
٢٧ممدوح نعيم وهيب سعيد٣ اداب 
٢٥منار احمد محمد ابراهيم طه٤ اداب 
٢٣منار حامد راتب شحاتة دياب٥ اداب 
٢٨منار علوان محمد احمد٦ حقوق
٢٧منار محمد أمين احمد٧ حقوق
٢٨منار محمد احمد عب الاله٨ شريعة وقانون
٢٤منار محمد عبد الرحيم على٩ اداب 

٢٤منار محمود مصطفى عبد الاله١٠ اداب 
٢٣منال احمد مصطفى همام١١ خدمة اجتماعية
٢٤منال توني احمد عبد الفتاح١٢ شريعة وقانون
٢٨منال جابر ابو الجراد جيد١٣ خدمة اجتماعية
٢٨منال حسن ناشد صاروفيم١٤ اداب 
٢٦منال زكريا محمود عمر١٥ اداب 
٢٦منال سلطان محمود محمد١٦ تجارة 
٢٨منال شراقه عوض احمد١٧ حقوق
٢٦منال صالح محمد محمود١٨ اداب 
٢٧منال عبد المالك عبد الرحيم اسماعيل١٩ خدمة اجتماعية
٢٥منال عثمان احمد يونس٢٠ حقوق
٢٤منال على حسين قطب٢١ خدمة اجتماعية
٢٧منال قطب طه قطب٢٢ شريعة وقانون
٢٦منتصر جمال حسين بح٢٣ اداب 
٣٠منتصر عايد ناشد مسعد٢٤ حقوق
٢٥منتصر عميش حسين عميش٢٥ تجارة 
٢٥منتصر محمد على محمود٢٦ حقوق
٢٦منتصر محمد نجيب٢٧ حقوق

صفحة ٢٧٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣منصور خلف محمد٢٨ حقوق
٣٠منصور رمضان عبد العاطى محمد٢٩ خدمة اجتماعية
٢٥منصور عبد الفضيل على فرغلى٣٠ خدمة اجتماعية
٢٥منصور محمد عبد المالك٣١ حقوق
٢٥منه هللا راوى عباس عبد الحافظ احمد٣٢ خدمة اجتماعية
٢٦منه هللا صالح عبد العاطى ابراهيم٣٣ خدمة اجتماعية
٢٣منه هللا محمد عبد الرحيم على٣٤ حقوق
٢٥منه هللا مصطفى حسين٣٥ حقوق
٢٥منه هللا مصطفى محمود عبد الجليل٣٦ حقوق
٢٦منه اله عبد المعطى كدو٣٧ حقوق

صفحة ٢٧٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧منى احمد جابر سليم١ تجارة 
٢٢منى احمد عويس محمد٢ حقوق
٢٤منى جابر خميس يونس٣ حقوق
٢٣منى جابر عبد الرحمن بخيت٤ حقوق
٢٦منى جمال الدين ثابت على٥ اداب 
٢٢منى حسن عمار عبد الغنى٦ زراعة
٢٨منى حلمى توفيق عبد المالك٧ حقوق
٢٣منى خالف حسين ابراهيم٨ حقوق
٢٥منى صابر عبد الحميد سليم٩ شريعة وقانون

٢٤منى صبره حسن صبره١٠ زراعة
٢٣منى عبد العظيم عبد الرحيم ابراهيم١١ خدمة اجتماعية
٢٨منى عبد المعز عباس عبد المطلب١٢ زراعة
٢٤منى على عبد الحفيظ جالل١٣ خدمة اجتماعية
٢٥منى على عبدالصبور محمد١٤ اداب 
٢٦منى فتحى على احمد١٥ شريعة وقانون
٢٩منى محفوظ حشمت١٦ حقوق
٢٣منى محمد سيد محمدين ى١٧ حقوق
٢٤منى محمد عبد السالم عبد هللا١٨ شريعة وقانون
٢٧منى محمد عبده حسين١٩ تجارة 
٢٣منى محمود سيد حسين٢٠ حقوق
٢٣منى محمود عبد الغنى محمود٢١ خدمة اجتماعية
٢٦منى محمود عبد المجيد درويش٢٢ تجارة 
٢٨منى يسن محمد حسين٢٣ اداب 
٢٥مها جمال زين سويفى٢٤ ادارة اعمال 
٢٤مها حسين سيد احمد٢٥ شريعة وقانون
٢٥مها حمدى ثابت عيسى٢٦ حقوق
٢٢مها صالح عبد الرازق صالح٢٧ اداب 

صفحة ٢٧٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥مها عادل ابراهيم محمد احمد٢٨ حقوق
٢٥مها عاطف محمد تمام٢٩ اداب 
٢٢مها عبد الحليم محمد عبد المجيد٣٠ حقوق
٢٧مها عدلى سليمان محمد٣١ خدمة اجتماعية
٢٤مها عمران حسين حسن٣٢ حقوق
٢٣مها محمد عبد الرحيم محمد٣٣ شريعة وقانون
٢٤مها محمد علي سيد٣٤ حقوق
٢٥مها محمد فاروق محمد٣٥ حقوق
٣١مها محمد فالح احمد٣٦ خدمة اجتماعية
٣١مها محمد نجيب محمود حسين٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٨٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨مها نجيب محمد بخيت١ حقوق
٢٨مهاب كامل فهيم جالب٢ خدمة اجتماعية
٢٧مهران احمد محمد مهران٣ تجارة 
٣٠مهران حمدي يونس سيد٤ شريعة وقانون
٢٨مهران على عبده احمد٥ شريعة وقانون
٢٤مهران فرغلى عبد هللا احمد سيد٦ شريعة وقانون
٢٧مهند عزت زين الدين محمد٧ شريعة وقانون
٢٥مهيب حجاج على شحاته٨ شريعة وقانون
٢٥مهيتاب محمد فرغلي محمد٩ نظم معلومات 

٢٤مودى عادل غايس اسحق١٠ تجارة 
٣٠مورا ابو حلقة باسليوس رفله١١ خدمة اجتماعية
٢٤موسى احمد محروس مصطفى١٢ شريعة وقانون
٣٠موسى خليفة سيد موسى١٣ خدمة اجتماعية
٢٩موسى خليل موسى خليل١٤ خدمة اجتماعية
٢٣مى جمال عبد الرحيم١٥ شريعة وقانون
٣٠مى عبد الحميد صديق١٦ حقوق
٢٥مى عبد العزيز ثابت كدوانى١٧ حقوق
٢٣مى عمر محمود محمد١٨ اداب 
٢٥ميادة أحمد رشاد حسانين١٩ حقوق
٢٣ميادة السيد محمد محمود٢٠ اداب 
٢٤مياده محمد على سيد٢١ شريعة وقانون
٢٤مياده محمد محمد على٢٢ تجارة 
٢٢مياده محمد محمود مهنى٢٣ حقوق
٢٣مياده مصطفى سعد مصطفى٢٤ حقوق
٣١ميتا كمال حلمى بسطا٢٥ تجارة 
٣٠ميخائيل بطرس مينا بطرس٢٦ خدمة اجتماعية
٢٨ميخائيل محسن بشاى٢٧ حقوق

صفحة ٢٨١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧ميخائيل ممدوح مختار الياس٢٨ تجارة 
٢٥ميرا سامح لويس ملك٢٩ نظم معلومات 
٢٥ميرال احمد يسرى عبد الحفيظ٣٠ اداب 
٢٣ميرنا مقبل جابر مقار٣١ نظم معلومات 
٢٣ميرنا منصور فريد منصور٣٢ تجارة 
٣١ميريت يسري بسكالس مرقس٣٣ نظم معلومات 
٢٣ميريهان حشمت جابر ذكى٣٤ تجارة 
٢٥ميسرة أحمد عبد الرازق٣٥ حقوق
٣١ميشيل صابر شكرى توفيق٣٦ تجارة 
٢٨ميشيل صالح رشدى جبرائيل٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٨٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤ميشيل عادل ابراهيم جوني١ نظم معلومات 
٣١ميشيل لطيف لمعى مليكه٢ تجارة 
٢٥ميشيل ميالد خليل فانوس٣ تجارة 
٢٣ميكل عزت مترى حبشته٤ خدمة اجتماعية
٣٠ميال وجيه يسي بخيت٥ حقوق
٢٨ميالد ظريف صليب لوقا٦ خدمة اجتماعية
٢٦ميالد غالى بديع غالى٧ حقوق
٣٠ميالد مكرم بشاى٨ حقوق
٢٨ميالد نصر جورجى عبد المسيح٩ حقوق

٢٧مينا أمين توفيق قالس١٠ حقوق
٢٩مينا ابراهيم جرجس لوزا١١ تجارة 
٢٦مينا ابراهيم رومانى يوسف١٢ حقوق
٢٨مينا ادوارد عبد هللا ايوب١٣ تجارة 
٢٥مينا ادور ثالوث جورجى١٤ حقوق
٣٠مينا ارميا لويس اسطفانوس١٥ تجارة 
٢٥مينا اسحق عجايبي روفائيل١٦ نظم معلومات 
٢٦مينا القس مقار فهمى بطرس١٧ خدمة اجتماعية
٢٤مينا اليشع يوسف عبد المسيح غبلایر١٨ خدمة اجتماعية
٢٤مينا اميل ويصا غرسة١٩ زراعة
٢٦مينا امين غبلایر جرجس٢٠ خدمة اجتماعية
٢٨مينا انس جميل عزيز٢١ اداب 
٢٦مينا انسى سعد ملك٢٢ تجارة 
٢٥مينا بهاء فرج معوض٢٣ تجارة 
٢٧مينا ثروت خليفة بسطه٢٤ تجارة 
٢٦مينا جرجس سامى جرجس٢٥ حقوق
٢٥مينا جمال عبده حنا٢٦ اداب 
٢٦مينا حسنى فؤاد اسحق٢٧ تجارة 

صفحة ٢٨٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٣مينا حسنى يوسف يونان٢٨ تجارة 
٢٧مينا حليم ميخائيل حنا٢٩ اداب 
٢٨مينا ذكريا خلف يعقوب٣٠ حقوق
٢٦مينا رزق عبد المالك حنا هللا٣١ تجارة 
٢٥مينا رسمى كامل مهنى سيفين٣٢ خدمة اجتماعية
٢٧مينا رفعت سمعان حنا٣٣ تجارة 
٢٧مينا رفعت وديع عطية٣٤ حقوق
٢٦مينا سامح يعقوب سعيد٣٥ حقوق
٢٦مينا سامى سعيد بشاى٣٦ خدمة اجتماعية
٢٨مينا سامى فرج اسحق٣٧ تجارة 

صفحة ٢٨٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦مينا سعد  الدين رفعت رزق١ تجارة 
٢٦مينا سعد فؤاد سعد٢ تجارة 
٢٦مينا سعيد انور غالى٣ حقوق
٢٤مينا سعيد فرج هللا فرج٤ خدمة اجتماعية
٢٤مينا سمير حكيم سامح٥ خدمة اجتماعية
٢٤مينا سمير خله٦ تجارة 
٢٧مينا شبيب عبد السيد٧ اداب 
٣٠مينا شهيد شمشون بسكالس٨ تجارة 
٢٦مينا شوقى منصور عبد النور٩ حقوق

٢٥مينا صدقى ملك مشرقى١٠ حقوق
٢٦مينا صفوت اسحق طاينوس١١ نظم معلومات 
٢٥مينا صفوت حنا عبد النور١٢ حقوق
٢٥مينا صفوت كامل بسطا١٣ اداب 
٢٤مينا صليب تاوضروس١٤ حقوق
٢٨مينا صموئيل رشدى مترى١٥ خدمة اجتماعية
٢٥مينا صموئيل سيف جبرائيل١٦ حقوق
٢٦مينا طلعت موسى فهيم١٧ تجارة 
٢٤مينا طلعت نجيب عبده١٨ حقوق
٢٢مينا عادل البرت راغب١٩ تجارة 
٢٣مينا عادل رفعت بشاى٢٠ حقوق
٢٨مينا عادل فرج حنا٢١ حقوق
٢٤مينا عادل وديع بشاى٢٢ حقوق
٢٤مينا عادل ورنيس بشاى الهوت٢٣ تجارة 
٢٤مينا عاطف رسمى٢٤ حقوق
٢٦مينا عاطف نصيف غالى٢٥ اداب 
٣١مينا عبد السميع صادق مسيحه٢٦ تجارة 
٣٠مينا عبد اللطيف مسعد٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٨٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧مينا عبده وجيد سمعان٢٨ اداب 
٢٩مينا عفت انور جرجس٢٩ ادارة اعمال 
٣٠مينا عماد صموئيل مينا٣٠ تجارة 
٢٤مينا فايز اسحق حنا٣١ زراعة
٢٥مينا فايق ملك قلته٣٢ نظم معلومات 
٢٩مينا فرج عبد هللا سعيد٣٣ خدمة اجتماعية
٢٩مينا فريد بنيامين ساويرس٣٤ حقوق
٢٦مينا كارم افرايم غطاس٣٥ خدمة اجتماعية
٢٨مينا كميل حنا بطرس٣٦ خدمة اجتماعية
٢٦مينا كميل سليم عطية٣٧ حقوق

صفحة ٢٨٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨مينا مؤنس مريد جريس١ خدمة اجتماعية
٢٥مينا متى عزيز حنا٢ خدمة اجتماعية
٢٧مينا مجدى سعيد جورجى٣ حقوق
٢٨مينا مجدي نظير خله٤ نظم معلومات 
٢٤مينا مجدى وهيب صليب٥ تجارة 
٢٣مينا محسن سليمان تادرس٦ اداب 
٢٨مينا مفيد ساويرس صديق٧ خدمة اجتماعية
٢٣مينا مكرم راغب عيسى٨ حقوق
٢٥مينا ممدوح فرنسيس رزيق٩ حقوق

٢٧مينا ممدوح منسى توما١٠ اداب 
٢٩مينا منير صابر ماضى١١ خدمة اجتماعية
٢٦مينا منير ناجح١٢ حقوق
٢٧مينا منير نجيب عبد الشهيد١٣ اداب 
٢٧مينا ميالد توفليس عياد١٤ خدمة اجتماعية
٢٥مينا نبيل عازر صالح١٥ خدمة اجتماعية
٢٨مينا نبيل عبد النور سيدهم١٦ حقوق
٣٢مينا نبيل عدلى ميخائيل١٧ خدمة اجتماعية
٢٧مينا نبيل عزيز نخله١٨ خدمة اجتماعية
٢٣مينا نرسيس نجيب١٩ نظم معلومات 
٢٤مينا نزيه يوسف جرجس٢٠ تجارة 
٢٦مينا نشأت بشير يعقوب٢١ حقوق
٢٦مينا نصرى صبحى شحاته٢٢ حقوق
٢٦مينا هانى ظريف عزيز٢٣ حقوق
٢٣مينا هالل يوسف ابراهيم٢٤ حقوق
٢٦مينا وجيه اديب اسرافيل٢٥ حقوق
٢٤مينا وجيه موسى خليل٢٦ حقوق
٢٧مينا وحيد موريس واسيلى٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٨٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥مينا يونان عبد المالك خله٢٨ زراعة
٣٢ناجح شحاته حبيب بشاى٢٩ تجارة 
٢٤ناجح نبيل برسوم اروس٣٠ تجارة 
٢٦ناجى نانان مساك صديق٣١ تجارة 
٢٥نادر اسحق فتحى جريس٣٢ تجارة 
٢٦نادر عادل مكرم دانيال٣٣ تجارة 
٢٥نادر فكرى جيره حنين٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥نادر لحظى بشرى سايح٣٥ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٨٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١نادر مجدى ناثان ناشد١ خدمة اجتماعية
٢٨نادي نبيل فتحي محروس٢ نظم معلومات 
٣٢نادية بخيت احمد بخيت٣ خدمة اجتماعية
٢٤نادية عبد الرحمن عبد العظيم احمد٤ خدمة اجتماعية
٢٨نادية عبد الهادى خيرى٥ حقوق
٢٤نادية عمر جوده حسن٦ حقوق
٢٧نادية مرعى سعد على٧ حقوق
٢٧نادية مصطفى احمد على٨ حقوق
٢٣نادية مصطفى حسين محمد٩ حقوق

٣٠ناديه محمد سامى حسن محمد١٠ تجارة 
٢٧ناديه مصطفى ابراهيم محمد١١ شريعة وقانون
٢٥ناديه مصطفى جمال الدين١٢ شريعة وقانون
٢٤ناديه مصطفى محمد على١٣ شريعة وقانون
٢٥ناديه مصطفى محمد على١٤ شريعة وقانون
٢٥ناردين نبيل نصحى صادق١٥ تجارة 
٢٩ناريمان حسن علي حسن محمد١٦ نظم معلومات 
٢٦ناريمان عبد الرحمن احمد سلطان١٧ شريعة وقانون
٢٨ناريمان ممدوح سولایر١٨ تجارة 
٢٥ناصر محمد عبد الرحيم ثابت١٩ حقوق
٢٨ناصر محمد مصطفى محمد٢٠ حقوق
٢٨ناصر محمد مصطفى محمد٢١ حقوق
٣٠نان جميل جرس حنا٢٢ تجارة 
٢٥نانسى انور حبيب جاد بحيره٢٣ خدمة اجتماعية
٣٠نانسى اهاب عجيب لوقا٢٤ خدمة اجتماعية
٢٩نانسى جرجس سامى جرجس٢٥ خدمة اجتماعية
٢٢نانسى سعد عليوه على٢٦ تجارة 
٢٧نانسى ميالد رشدى خله٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٨٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١ناهد عبد التواب محمد متولى٢٨ حقوق
٢٣ناهد غانم عبد الحكيم عابد٢٩ حقوق
٢٩ناهد محمود ابراهيم محمود الديب٣٠ اداب 
٢٧نبويه سلطان حسين سيد٣١ شريعة وقانون
٢٧نجاة ابراهيم موسى احمد٣٢ حقوق
٢٥نجاة على عبد الرحيم حسين٣٣ حقوق
٢٨نجاة مصطفى عبد المعبود محمود٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥نجالء احمد سيد حموده محمد٣٥ خدمة اجتماعية
٢٩نجالء احمد عبد الرحمن ابو الحلقان٣٦ خدمة اجتماعية
٣٠نجالء احمد محمود محمد محمد٣٧ خدمة اجتماعية
٢٥نجالء رفعت رستم٣٨ حقوق

صفحة ٢٩٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨نجالء على سيد عبد العال١ حقوق
٢٧نجالء فتحى ابراهيم سليم٢ حقوق
٢٧نجالء فتحى حسين محمد٣ خدمة اجتماعية
٢٥نجالء فتحى عبد الحميد عثمان٤ تجارة 
٢٦نجالء فتحى مرسى حسنين٥ حقوق
٢٨نجالء فتحى مصطفى عبد المجيد٦ حقوق
٢٩نجالء نصوح صديق عبد العزيز٧ خدمة اجتماعية
٣٠نجوى ابراهيم عبد الرشيد احمد٨ خدمة اجتماعية
٢٨نجوى احمد على سالم٩ خدمة اجتماعية

٢٣نجوى فرج مسعود ابراهيم١٠ حقوق
٢٦نجوى محمود على شديد١١ خدمة اجتماعية
٢٥نجوى محمود كامل محمد١٢ اداب 
٢٣ندا اشرف عبد العزيز السبع١٣ زراعة
٢٣ندا خلف حفظ هللا عبد العليم١٤ السن
٢٧نداء حمدى عبد المنعم حسين١٥ تجارة 
٢٧ندى احمد عبد القادر محمود حسن١٦ خدمة اجتماعية
٢٤ندى جمال عبد العزيز محمد١٧ حقوق
٢٣ندى شحاته قطب فراج١٨ حقوق
٢٣ندى عبد الفتاح محمد سيد١٩ حقوق
٢٥ندى كامل شكرى عبد الرحيم٢٠ اداب 
٢٣ندى مصطفى محمد محروس٢١ تجارة 
٢٤ندى مهنى حسن مهنى٢٢ حقوق
٢٤نرجس نادى فريح ساويرس٢٣ حقوق
٢٧نرمين حسين محمد محمد حسن شربت٢٤ تجارة 
٣١نرمين طه نظير احمد٢٥ خدمة اجتماعية
٢٥نرمين عاطف ظريف هربى٢٦ اداب 
٢٤نرمين محمد وحيد مصطفى٢٧ تجارة 

صفحة ٢٩١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣نرمين محمود عبد الرحيم سيد٢٨ شريعة وقانون
٢٢نروهان محمد عسكرى عبد الحافظ٢٩ حقوق
٢٦نسرين حسن محمد حسين٣٠ حقوق
٢٤نسرين صالح سيد احمد٣١ اداب 
٢٣نسرين منسى غيط منسى٣٢ تجارة 
٢٥نسمة سيد محمد على٣٣ اداب 
٢٦نسمة طلعت راشد عبد الرحمن٣٤ حقوق
٢٨نسمة فولى على تهامى٣٥ حقوق
٣٠نسمة قطب محمود طوسون٣٦ خدمة اجتماعية
٢٥نسمة محمود يونس محمود٣٧ حقوق

صفحة ٢٩٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤نسمه سيد احمد صديق١ شريعة وقانون
٢٦نسمه طه عبد المتجلى٢ حقوق
٢٣نسمه عاطف صالح الدين محمد٣ حقوق
٢٤نسمه عبد المنعم عبد الحفيظ محمود٤ حقوق
٢٤نسمه عبدا لفتاح محمد على٥ تجارة 
٢٣نسمه محمد عيد على٦ حقوق
٢٤نسمه محى الدين محمد عبد الحميد٧ حقوق
٢٥نسيم جالل الدين محمود داود٨ حقوق
٣١نسيم خله غالى حيرة٩ حقوق

٢٤نشأت سليمان رمزى ثابت١٠ حقوق
٢٨نشأت مرتجى جاد الرب١١ خدمة اجتماعية
٢٦نشوه سامح امين عبد الكريم١٢ حقوق
٢٩نشوى السيد عبد اللطيف عمر١٣ خدمة اجتماعية
٢٥نشوى حسين محمود محمد١٤ تجارة 
٢٨نشوى سعد عبد الاله سليمان١٥ خدمة اجتماعية
٢٤نشوى شراقه زيد ابوزيد عثمان١٦ خدمة اجتماعية
٢٢نشوى عبد اللطيف بكر احمد١٧ حقوق
٢٥نشوى فتحى قسمه احمد١٨ خدمة اجتماعية
٢٣نشوى مناع هاشم١٩ حقوق
٢٨نصار عبد هللا حسين عبد هللا٢٠ تجارة 
٢٦نصر عبد المنعم محمود احمد٢١ حقوق
٢٨نصرة عبد التواب احمد عرفات٢٢ شريعة وقانون
٣١نصير حسن عبد الظاهر نصير٢٣ حقوق
٢٦نعم يحيى عبد التواب حسن٢٤ اداب 
٢٥نعمات محمد محى الدين هشام ابو زيد٢٥ خدمة اجتماعية
٣١نعمان حسن محمود شعبان٢٦ حقوق
٢٥نعمة حسن سيد علي عبد السميع٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٢٩٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤نعمة كامل ابو زيد السيد٢٨ اداب 
٢٩نعمه عبد الغنى عبده احمد٢٩ حقوق
٢٨نعيمه احمد سيد احمد بخيت٣٠ خدمة اجتماعية
٢٩نعيمه ربيع اسماعيل ثابت٣١ خدمة اجتماعية
٢٣نعيمه طه محمد٣٢ حقوق
٢٥نعيمه محمد احمد قناوى٣٣ شريعة وقانون
٢٣نعيمه مدحت ابراهيم احمد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥نفيسة عبد الرحيم على٣٥ حقوق
٢٧نفيسه احمد سليم جمعه٣٦ شريعة وقانون
٢٨نفيسه فتحى محمد مصطفى٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٩٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣نها حسن محمد حسن١ خدمة اجتماعية
٢٨نها عبد المعتمد عثمان٢ شريعة وقانون
٢٣نها عبد الموجود احمد حمدان احمد٣ خدمة اجتماعية
٢٤نها محمد طه عمر٤ شريعة وقانون
٢٧نهاد ابو المكارم عبد المعز هاشم٥ خدمة اجتماعية
٢٤نهاد احمد عبد الحميد احمد٦ تجارة 
٣٠نهاد حمدى محمد احمد٧ تجارة 
٢٣نهاد فتحي عبد الحفيظ ذكي٨ حقوق
٢٩نهاد محمد نجاتى محمود عمر٩ تجارة 

٢٩نهال ثروت طه احمد١٠ تجارة 
٢٥نهال حسنى عبد القادر احمد١١ حقوق
٢٥نهال رمضان ابو اليزيد حمدان١٢ خدمة اجتماعية
٣٢نهال محمد نجاتي محمود عمر١٣ نظم معلومات 
٢٤نهلة جابر محمد١٤ حقوق
٢٧نهلة حسن محمد سيد١٥ اداب 
٢٣نهلة سيد توفيق محمود١٦ السن
٢٣نهلة عبدالرحيم شحاتة١٧ اداب 
٢٤نهله ابراهيم خلف ابراهيم١٨ حقوق
٣٢نهى احمد مصطفى محمد١٩ خدمة اجتماعية
٢٩نهى ثابت جابر احمد٢٠ اداب 
٣٢نهى سيد على متولى٢١ خدمة اجتماعية
٢٦نهى عبد الاله توفيق عبد المجيد٢٢ حقوق
٢٧نهى على حسن سليمان٢٣ تجارة 
٢٨نهى عمر محمد عبد الرحمن٢٤ خدمة اجتماعية
٣٢نهى محمد ابراهيم على٢٥ حقوق
٢٩نهى محمد خميس عبد الباقى٢٦ خدمة اجتماعية
٢٩نهى محمود احمد٢٧ حقوق

صفحة ٢٩٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨نوح محمود نوح سليم٢٨ تجارة 
٢٧نور الدين حسين محمد حسين٢٩ حقوق
٢٥نور الهدى عبد المنعم خلف عبد المحسن٣٠ شريعة وقانون
٢٦نور الهدى عبد النبى حسن معوض٣١ خدمة اجتماعية
٢٣نور الهدى محمد حواس محمد٣٢ اداب 
٢٨نور فكرى محمد امين٣٣ تجارة 
٣١نورا احمد ابراهيم على٣٤ حقوق
٢٦نورا سمير بدوى سليمان٣٥ خدمة اجتماعية
٢٤نورا سمير محمد فرج٣٦ اداب 
٢٤نورا صفوت عبد الحليم عبد الكريم٣٧ تجارة 

صفحة ٢٩٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦نورا عادل صالح سيف١ تجارة 
٣٢نورا عاطف محمد عبد الرازق٢ حقوق
٣٢نورا عبد الحليم على حموده سيد٣ خدمة اجتماعية
٢٤نورا عبد الرحمن احمد محمد٤ اداب 
٢٧نورا محمد ابراهيم على٥ حقوق
٢٦نورا محمد االمين عبد المجيد٦ حقوق
٢٧نورا محمد عطا حسين٧ خدمة اجتماعية
٢٧نورة المحزم حسن محمد٨ خدمة اجتماعية
٢٥نورة امين محمد ابراهيم مرعى٩ خدمة اجتماعية

٢٨نوره انور على عبد الواحد١٠ شريعة وقانون
٢٣نوره حسن احمد عمار١١ حقوق
٢٨نوره على محمد محمد١٢ تجارة 
٢٩نوره محمد احمد سويفى١٣ تجارة 
٢٢نورهان ابراهيم كامل تامر١٤ تجارة 
٢٣نورهان بدر عبد العزيز الشريف١٥ اداب 
٢٧نورهان حسام الدين ابراهيم١٦ حقوق
٢٢نورهان رفعت عبد الرحمن عبد الحكيم١٧ اداب 
٢٣نورهان طلعت محمد منصور١٨ تجارة 
٢٥نورهان عبد الرحيم عبده احمد١٩ حقوق
٢٢نورهان عبد الفتاح خميس محمود٢٠ تجارة 
٢٣نورهان محمود ثروت هاشم سليم٢١ حقوق
٢١نورهان محمود حسن ناصر٢٢ خدمة اجتماعية
٢٣نورهان ممدوح طه محمد٢٣ حقوق
٢٢نيره على عبد الرحمن حسين٢٤ تجارة 
٢٥نيفين اسماعيل محمد سيد٢٥ حقوق
٢٦نيفين بخيت تاوضروس جرجس٢٦ خدمة اجتماعية
٢٦نيفين فاروق كامل سعيد٢٧ حقوق

صفحة ٢٩٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦نيفين محى الدين سعد فرغلى٢٨ تجارة 
٢٤هابى انطوان انور سعيد٢٩ اداب 
٢٥هاجر حامد عبد المطلب احمد٣٠ اداب 
٢٥هاجر حسان حسن حسن٣١ حقوق
٢٥هاجر صبحى ابو زيد عبد الاله فراج٣٢ خدمة اجتماعية
٢٧هاجر عبد التواب محمد محرم٣٣ تجارة 
٢٥هاجر عبد الرحيم صديق٣٤ حقوق
٢٦هاجر عبد المنعم سعد محمود٣٥ اداب 
٢٥هاجر عبدالعظيم عبدالبارى عبد الواحد٣٦ اداب 
٢٩هاجر محمد محمد جاد٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٢٩٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٣هاجر مفتى محمد على١ حقوق
٢٧هارون محمد عبد الحميد غالب٢ شريعة وقانون
٢٦هاشم شرف الدين هاشم٣ حقوق
٣٢هاشم عثمان عبد العال احمد٤ شريعة وقانون
٢٦هاشم عيسى هاشم على٥ خدمة اجتماعية
٢٦هاشم محمد هاشم عثمان٦ حقوق
٢٧هالة حمدى جالل حسن٧ حقوق
٢٧هالة سمير غندور سيدهم٨ اداب 
٢٤هالة فوزى مهنى على٩ حقوق

٢٥هالة مصطفى علم الدين على١٠ اداب 
٣١هاله احمد نجيب زكريا الهاللى١١ اداب 
٢٦هاله حنفى امين احمد١٢ تجارة 
٢٥هاله صابر محمد احمد١٣ حقوق
٢٤هاله مكارم محمد بهجات١٤ شريعة وقانون
٢٨هاله هاشم محمد فرج١٥ حقوق
٢٧هانى اسماعيل ضاحى مؤمن منصور١٦ خدمة اجتماعية
٣٠هانى جاد عطية مسعد١٧ حقوق
٢٧هانى جمال زكريا حنا١٨ حقوق
٣١هانى حسن سعد حفنى١٩ تجارة 
٢٩هانى زكريا كامل فراج٢٠ شريعة وقانون
٢٥هانى سامى هالل جيد٢١ خدمة اجتماعية
٢٧هانى شحاته على سلطان٢٢ خدمة اجتماعية
٢٥هانى شنوده فهيم٢٣ حقوق
٣٠هانى ضاحى شعبان على٢٤ خدمة اجتماعية
٢٨هانى عبد الباسط كامل محمود٢٥ حقوق
٣٢هانى عبد الحكيم عطيف مجلى٢٦ خدمة اجتماعية
٢٧هانى عبد الراضى نظيف نوح٢٧ اداب 

صفحة ٢٩٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠هانى عبد الوهاب محمد احمد٢٨ شريعة وقانون
٣٠هانى على محمد على٢٩ اداب 
٢٧هانى عيد سيد عبد العزيز٣٠ تجارة 
٢٨هانى فتحى أبو اليمين تاضروس٣١ حقوق
٣٠هانى فتحى نظير جرجس٣٢ حقوق
٢٣هانى فوزى غانم محمد٣٣ حقوق
٢٧هاني محمد توفيق احمد٣٤ شريعة وقانون
٢٩هاني محمود محمد أحمد٣٥ حقوق
٣٠هانى مصطفى محمد سيد٣٦ زراعة
٢٦هاني نصطفى احمد محمد٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٣٠٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١هانى يحى محمد اسماعيل١ حقوق
٣٠هاني يسري نجيب اسكندر٢ نظم معلومات 
٢٧هانى يسرى يوسف روفائيل٣ اداب 
٢٤هايدى اسامة ابراهيم سيد طاهر محمد الشريف٤ تجارة 
٣٠هايدى شحات فراج سيد٥ اداب 
٢٢هايدى ماهر احمد اسماعيل٦ حقوق
٣٢هبا نسيم فهمى صليب٧ حقوق
٢٣هبة احمد سعد محمد٨ نظم معلومات 
٢٨هبة هللا ابراهيم سلطان٩ حقوق

٢٣هبة حسن أحمد ابراهيم١٠ حقوق
٢٥هبة خالد عبد هللا سلطان١١ شريعة وقانون
٢٨هبة سامي شاكر محمد١٢ نظم معلومات 
٢٨هبة سيد محمد سيد١٣ شريعة وقانون
٢٤هبة شاكر عبد المجيد عبد الدايم١٤ اداب 
٢٨هبة علي عبد الرحمن حسن خاطر١٥ شريعة وقانون
٢٤هبة نادى عبد الظاهر احمد١٦ اداب 
٢٨هبه هللا احمد محمد حسن ابراهيم١٧ حقوق
٢٦هبه هللا ثابت صابر١٨ حقوق
٢٤هبه هللا جمال السيد عبد الحميد١٩ تجارة 
٢٨هبه هللا صالح الدين خلف محمد٢٠ تجارة 
٢٤هبه هللا عاطف سعد محمد٢١ حقوق
٢٧هبه هللا محمد رأفت محمد٢٢ حقوق
٢٨هبه هللا هاشم على حسن٢٣ اداب 
٢٥هبه ثابت مصطفى٢٤ حقوق
٢٣هبه حسن حسين محمد٢٥ شريعة وقانون
٢٣هبه حسين ثابت صالح٢٦ خدمة اجتماعية
٢٦هبه حسين على محمود٢٧ تجارة 

صفحة ٣٠١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧هبه سالم ابو ضيف سالم حمدان٢٨ خدمة اجتماعية
٣٠هبه سعيد ثابت عبد القادر السكرى٢٩ خدمة اجتماعية
٢٨هبه سمير جاد الرب٣٠ حقوق
٢٦هبه سمير محمد عبد الحليم٣١ تجارة 
٣٠هبه سيد عبد الفتاح سيد٣٢ اداب 
٢٧هبه سيد محمد عبد الباري٣٣ نظم معلومات 
٣٠هبه صادق نصر هللا عطا هللا٣٤ خدمة اجتماعية
٢٤هبه صالح الدين محمد محمود خليل تونى٣٥ شريعة وقانون
٢٣هبه عادل عبد السميع٣٦ حقوق
٢٦هبه على حسن محمد٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٣٠٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧هبه على سيد احمد١ حقوق
٢٨هبه عيسى هاشم علي٢ شريعة وقانون
٢٤هبه فؤاد محمود ابراهيم٣ حقوق
٢٥هبه فاروق فتحى عبد الناصر٤ خدمة اجتماعية
٢٩هبه فرغلى عبد العظيم فرغلى٥ شريعة وقانون
٢٨هبه محمد احمد ابو الحسن٦ حقوق
٢٥هبه محمد احمد ابو الحسن٧ تجارة 
٢٦هبه محمد حسن احمد٨ حقوق
٢٦هبه محمد عبد الحميد محمد٩ تجارة 

٢٦هبه محمد مالك سيد١٠ حقوق
٢٧هبه محمد محمد محمد١١ خدمة اجتماعية
٢٢هبه محمد مخلوف احمد١٢ حقوق
٢٤هبه نصار محمود ابو زيد١٣ تجارة 
٢٥هجرة محمد عالء الدين احمد صالح١٤ شريعة وقانون
٢٩هدى حسن عبد التواب حسن١٥ خدمة اجتماعية
٢٣هدى عبد المنعم عبد الرحمن احمد١٦ اداب 
٢٩هدى على عبد الحميد خير احمد١٧ اداب 
٢٥هدى فاروق ابراهيم عبد االمام١٨ تجارة 
٣٠هدى محمد سيد محمد١٩ حقوق
٢٤هدير ابو زيد عثمان ابو زيد٢٠ اداب 
٢٣هدير حسين على ىمحمد٢١ حقوق
٢٣هدير خالف عبد الناصر سيد٢٢ حقوق
٢٢هدير عبد العظيم عبد الناصر٢٣ حقوق
٢٤هدير محمد حلمى صالح الكامل٢٤ شريعة وقانون
٢٥هدير محمد دردير عبد الغنى نصر٢٥ خدمة اجتماعية
٢٤هدير محمد عبد المعز عيسى٢٦ حقوق
٢٥هديه ناجح حسين سعد٢٧ حقوق

صفحة ٣٠٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١هشام ابو العال عبد الملك حسين٢٨ خدمة اجتماعية
٢٦هشام احمد هشام محمد٢٩ حقوق
٣٢هشام بخيت اسماعيل عبد العال٣٠ شريعة وقانون
٢٤هشام بدر الدين محمد محمود٣١ حقوق
٢٩هشام بغدادي احمد محمد٣٢ حقوق
٢٦هشام جمال احمد حسن٣٣ حقوق
٢٤هشام جمال عبد الحليم عبد المجيد٣٤ حقوق
٣١هشام جمال عبد الموجود فواز٣٥ تجارة 
٢٩هشام حسن روؤف٣٦ تجارة 

صفحة ٣٠٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧هشام رشاد صدقي عبد الرشيد١ نظم معلومات 
٢٥هشام زين العابدي شحاته محمد٢ حقوق
٢٥هشام سعيد عبد الحليم محمد٣ تجارة 
٢٦هشام صالح عبد هللا حسين٤ حقوق
٢٢هشام صالح رميح جبالى درغام٥ تجارة 
٢٧هشام عبد العزيز جالل احمد محمد٦ اداب 
٢٨هشام علي خالف سليمان٧ شريعة وقانون
٣٠هشام على عبد العال محمد٨ اداب 
٢٨هشام فرغلى نصر الدين٩ اداب 

٢٣هشام محروس حسن١٠ نظم معلومات 
٢٤هشام محمد سيد أمين١١ حقوق
٢٤هشام محمد عطية سيد١٢ تجارة 
٣١هشام محمود عبد اللطيف مسعد١٣ ادارة اعمال 
٢٨هشام محمود علي عثمان١٤ نظم معلومات 
٢٦هشام محمود فتحى احمد١٥ حقوق
٢٩هشام مراد عياد مرقص١٦ تجارة 
٢٥هشام مصطفى عبد العال سيد١٧ تجارة 
٢٥هشام مصطفى عبد هللا محمد١٨ شريعة وقانون
٢٩هشام يوسف امين على١٩ خدمة اجتماعية
٢٥هشام يوسف نياظ جبر٢٠ حقوق
٢٤هال محمد محمدين احمد٢١ اداب 
٢٥هلى وفاء كمال مضى٢٢ خدمة اجتماعية
٢٦هناء احمد عبد الجيد عبد القادر٢٣ تربية عامة
٣١هناء امير لطيف يوسف٢٤ خدمة اجتماعية
٢٨هناء بدوي احمد محمد جودة٢٥ شريعة وقانون
٣٢هناء تهامى أحمد محمد٢٦ حقوق
٢٣هناء ثروت عبد الرازق عمر٢٧ اداب 

صفحة ٣٠٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣هناء حسن احمد صالح٢٨ حقوق
٢٨هناء حشمت هاشم محمد٢٩ شريعة وقانون
٢٦هناء حمدى احمد عبد الرسول٣٠ خدمة اجتماعية
٢٢هناء داود اديب داود٣١ تجارة 
٢٥هناء زين العابدين٣٢ شريعة وقانون
٢٥هناء سيد ابراهيم سيد٣٣ شريعة وقانون
٢٦هناء سيد حسانين مهنى٣٤ خدمة اجتماعية
٢٤هناء سيد معروف احمد٣٥ تجارة 
٣٢هناء صالح عطا حسن٣٦ حقوق
٢٤هناء عادل عبد الغنى هاشم٣٧ اداب 
٢٥هناء عبد الباسط كامل محمود٣٨ اداب 

صفحة ٣٠٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨هناء عثمان عبد الرحيم عثمان١ حقوق
٢٧هناء عجيب سامى يعقوب٢ خدمة اجتماعية
٢٨هناء عزمى حسالنين احمد٣ شريعة وقانون
٢٤هناء عشرى عباس محمد٤ خدمة اجتماعية
٢٧هناء محمد سيد محمد٥ خدمة اجتماعية
٢٦هناء محمد شكرى عثمان٦ حقوق
٣٢هناء محمد طايع درغام٧ خدمة اجتماعية
٢٣هناء محمد عبد الحميد محمد٨ حقوق
٢٩هناء محمود اسماعيل حسانين٩ خدمة اجتماعية

٢٦هناء مصطفى عبد العال سيد١٠ خدمة اجتماعية
٢٧هناء ناجى عبد الحليم محمد١١ خدمة اجتماعية
٢٢هناء ناصر عباس حسانين١٢ اداب 
٢٨هند ابو زيد حسين عبد الغنى١٣ خدمة اجتماعية
٢٩هند اديب روفائيل فلتس١٤ خدمة اجتماعية
٢٤هند حسن احمد محمد١٥ حقوق
٣١هند حميد محمد حميد١٦ حقوق
٢٧هند حميدو محمد شطورى١٧ حقوق
٢٩هند خليل عثمان خليل عبد هللا١٨ خدمة اجتماعية
٢٦هند سيد محمد يوسف١٩ اداب 
٢٥هند عبد الصبور اسماعيل محمد٢٠ زراعة
٢٣هند علي عبد المولى٢١ حقوق
٢٥هند على محمود بخيت٢٢ خدمة اجتماعية
٢٥هند فكرى جالل على ابراهيم٢٣ حقوق
٢٥هند محمد ابو علم عبد الرحمن جابر٢٤ اداب 
٢٨هند محمد عبد هللا محمود٢٥ خدمة اجتماعية
٢٥هند مدحت عبد العظيم احمد٢٦ خدمة اجتماعية
٢٧هنرى خميس حنا توفليس٢٧ تجارة 

صفحة ٣٠٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤هويدا ربيع حسن محمد٢٨ شريعة وقانون
٢٩هويدا عبد الكريم عبد الرحيم٢٩ حقوق
٣٠هويدا عبد المنعم محمد على٣٠ زراعة
٢٢هويدا فايز على عيد٣١ خدمة اجتماعية
٢٨هويدا كيالنى محمد كيالنى٣٢ حقوق
٢٥هويده شحاته محمد عبد العال٣٣ تجارة 
٢٤هيام رفعت عبد العظيم٣٤ حقوق
٢٦هيام على عبد الرحمن ابراهيم٣٥ اداب 
٢٨هيام عمر محمد محمد٣٦ شريعة وقانون
٢٦هيام محمد بسيونى حسن٣٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٣٠٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤هيام محمد على محمد١ شريعة وقانون
٢٥هيثم ابراهيم خليل ابراهيم٢ حقوق
٢٣هيثم احمد ابو الحسن محمد٣ حقوق
٢٦هيثم احمد عبد الحميد مرعى٤ شريعة وقانون
٢٨هيثم اسماعيل حفني امين٥ نظم معلومات 
٢٤هيثم اميل حنا عطا هللا٦ خدمة اجتماعية
٣١هيثم بركات عباس محمد٧ تجارة 
٢٨هيثم حسان حسنى هاشم٨ حقوق
٢٨هيثم حسن عبد الرحيم اسماعيل٩ حقوق

٣٢هيثم حسن مرسى محمد١٠ خدمة اجتماعية
٢٦هيثم حسين احمد محمد١١ حقوق
٢٣هيثم حسين عوض فرغل١٢ خدمة اجتماعية
٢٥هيثم حمدان طه شعراوى١٣ شريعة وقانون
٣٠هيثم خلف خليف موسى١٤ خدمة اجتماعية
٢٧هيثم رزق عبد النعيم حسن١٥ حقوق
٢٧هيثم سعد محمد حسن١٦ خدمة اجتماعية
٣١هيثم سيد احمد محمد عبد الرحمن١٧ خدمة اجتماعية
٢٥هيثم شحاته رزق ابراهيم١٨ حقوق
٢٤هيثم عاطف حامد عبد هللا١٩ تجارة 
٣٠هيثم عبد الرازق عبد العليم عطية٢٠ شريعة وقانون
٢٣هيثم عبد هللا صادق محمد٢١ ادارة اعمال 
٢٧هيثم عبد المنعم سعد٢٢ تربية عامة
٢٧هيثم عبد النعيم محمد عبد النعيم محمد٢٣ شريعة وقانون
٢٦هيثم على خليفة على٢٤ تجارة 
٣١هيثم فاروق موسى اسماعيل٢٥ خدمة اجتماعية
٢٧هيثم فرغلى محمود سيد٢٦ خدمة اجتماعية
٣١هيثم محمد احمد محمد على٢٧ خدمة اجتماعية

صفحة ٣٠٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨هيثم محمد عبد الساتر٢٨ تجارة 
٢٥هيثم محمد عطا حسين٢٩ نظم معلومات 
٢٩هيثم محمد على حسن٣٠ خدمة اجتماعية
٢٦هيثم محمد فوزى جالل٣١ تجارة 
٢٥هيثم نادى عبد الرحمن حسن٣٢ شريعة وقانون
٢٩هيسم منصور حفنى٣٣ حقوق
٢٨وئام عاطف على ابراهيم مصبح٣٤ خدمة اجتماعية
٢٦وائل احمد مصطفى احمد٣٥ حقوق
٢٦وائل حسنى عطية حنا٣٦ حقوق
٣٠وائل حلمى صادق مليك٣٧ حقوق

صفحة ٣١٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١وائل حليم نعنوش حكيم١ خدمة اجتماعية
٣١وائل خليفة زكرى ميخائيل عوض٢ خدمة اجتماعية
٢٨وائل سمير فرغلى مجلى٣ خدمة اجتماعية
٢٩وائل شكرى عوض هللا جرجس٤ خدمة اجتماعية
٢٥وائل صالح داخلى رويس٥ خدمة اجتماعية
٢٦وائل عبد الباسط محمد عبد الحافظ٦ تجارة 
٣١وائل عوض عبد الحميد سيد٧ حقوق
٢٥وائل محفوظ رشوان محمد٨ شريعة وقانون
٣٠وائل محمد محمود عثمان٩ تجارة 

٢٨وائل وديع عطية سليمان١٠ خدمة اجتماعية
٢٦وجدى رسمى شاكر هللا تاس١١ تجارة 
٢٩وحيد جالل عبد الرحمن سالم١٢ شريعة وقانون
٣٠وحيد سليمان عطية١٣ حقوق
٢٢وحيد سيد محمود محمد١٤ اداب 
٣٠وحيد صابر عبد الاله محمد١٥ تجارة 
٢٥وداد حسين محمد عبد الوهاب١٦ شريعة وقانون
٢٤وردة حمدان حامد احمد١٧ حقوق
٢٩وردة محمد على محمد١٨ خدمة اجتماعية
٢٤وردة محمد محمود حامد١٩ حقوق
٣٠ورده عبد المنعم سالم احمد٢٠ حقوق
٣١ورده محمد حماد احمد٢١ حقوق
٢٥ورده محمود كيالني عبد القادر٢٢ شريعة وقانون
٢٩وسيم جمال بهنان جندى٢٣ خدمة اجتماعية
٢٧وسيم نادى عطا حبيب٢٤ ادارة اعمال 
٢٨وفاء ابو القاسم حلمى بيومى٢٥ خدمة اجتماعية
٢٤وفاء احمد عبد الغنى محمد٢٦ حقوق
٢٦وفاء حامد احمد علي٢٧ شريعة وقانون

صفحة ٣١١ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣وفاء حسن عبد هللا حسين٢٨ تجارة 
٣٠وفاء حسن محمد عبد العال حسين٢٩ تربية عامة
٢٦وفاء رمضان محجوب٣٠ حقوق
٣٠وفاء زكريا سعيد بولس٣١ حقوق
٢٤وفاء سيد محمد سيد٣٢ حقوق
٢٤وفاء شحاته احمد احمد٣٣ حقوق
٢٣وفاء صالح على احمد فرج٣٤ اداب 
٢٥وفاء عبد العال زهران زهران٣٥ شريعة وقانون
٢٣وفاء عبد العليم ابراهيم محمود٣٦ حقوق
٢٤وفاء عبد الهادي احمد فراج٣٧ شريعة وقانون

صفحة ٣١٢ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨وفاء عطيفى احمد عطيفى١ خدمة اجتماعية
٢٦وفاء على عبد العال سالمان٢ حقوق
٢٥وفاء قطب بكار سويفى٣ تجارة 
٢٢وفاء محمد محمد حسانين٤ تجارة 
٣٠والء أحمد محمد رشوان٥ حقوق
٢٧والء ابراهيم شاكر ابراهيم٦ خدمة اجتماعية
٢٤والء احمد عبد الرحمن٧ حقوق
٢٩والء احمد محمد٨ شريعة وقانون
٢٦والء احمد محمد عبد الوهاب٩ خدمة اجتماعية

٢٧والء حسنى زكى زوكى١٠ اداب 
٢٩والء حسين على محمد١١ خدمة اجتماعية
٢٦والء حماده على محمود١٢ حقوق
٢٨والء خليل ابراهيم محمد١٣ خدمة اجتماعية
٢٥والء ربيع ثابت محمد١٤ اداب 
٢٩والء سامح محمود انور محمد١٥ تجارة 
٢٣والء سليمان صديق عكوش١٦ اداب 
٢٦والء سمير تونى شعبان١٧ تجارة 
٢٤والء سيد ابراهيم محمود١٨ خدمة اجتماعية
٢٦والء سيد احمد حسن١٩ تجارة 
٢٥والء سيد محمد محمد٢٠ اداب 
٢٨والء عاشور محمود عاشور٢١ حقوق
٢٥والء عبد الحليم محمد عبد المجيد٢٢ خدمة اجتماعية
٢٤والء عبد الرؤوف على٢٣ حقوق
٢٢والء عبد الرحيم احمد عبد الرحيم٢٤ خدمة اجتماعية
٢٧والء عبد العزيز محمد ثابت كدوانى٢٥ حقوق
٢٨والء فتحى حامد حموده٢٦ تجارة 
٢٨والء ماهر محمد شلقامى٢٧ تربية عامة

صفحة ٣١٣ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦والء محمد طلعت محمد٢٨ حقوق
٢٦والء محمد علي عبد السالم٢٩ شريعة وقانون
٢٤والء محمد على محمد يونس٣٠ حقوق
٢٦والء محمد محمود احمد٣١ خدمة اجتماعية
٢٥والء محمود عمر درويش٣٢ حقوق
٢٧والء مصطفى سيد محمد٣٣ خدمة اجتماعية
٢٥والء مصطفى محمود احمد٣٤ خدمة اجتماعية
٢٥والء يسين يوسف محمد٣٥ اداب 
٢٧وليد احمد احمد محمد٣٦ خدمة اجتماعية
٣٠وليد اسماعيل محمد عثمان٣٧ حقوق

صفحة ٣١٤ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥وليد الوردانى احمد محمد١ تجارة 
٢٧وليد ثابت محمود شلقامى٢ حقوق
٢٧وليد جامع احمد تميم٣ حقوق
٢٧وليد حسين محمد محمد٤ حقوق
٢٤وليد حشمت مصطفى سيد٥ خدمة اجتماعية
٢٧وليد رمضان مخيمر مرسى٦ اداب 
٣١وليد سعد الدين رفاعى عبد العليم٧ خدمة اجتماعية
٣١وليد سيد حسنين سيد٨ تجارة 
٢٤وليد صالح نصحى داود٩ حقوق

٢٧وليد عبد الباقى عيسى على١٠ تجارة 
٣٠وليد عبد العواض اسماعيل سيد١١ خدمة اجتماعية
٣٠وليد عبد الغفار عثمان عمار عثمان١٢ حقوق
٢٧وليد عبد المعز مدنى محمد١٣ حقوق
٢٧وليد عثمان حسين محمد١٤ حقوق
٢٦وليد عزيز عبده عبد هللا١٥ حقوق
٣٠وليد محمد احمد فراج١٦ شريعة وقانون
٢٨وليد مصطفى محمد كمال الدين١٧ ادارة اعمال 
٢٦وليد ناجى محمد احمد١٨ حقوق
٢٧وليد نعمان احمد جاد الرب١٩ نظم معلومات 
٣٢وليد وليم لبيب منصور٢٠ خدمة اجتماعية
٢٨وهيبة فوزى سليم مهران٢١ خدمة اجتماعية
٢٥يارا جمال محمود سلطان٢٢ تجارة 
٢٢يارا حمدى عبد الرحيم٢٣ حقوق
٢٦يارا محمد عبد المنعم٢٤ حقوق
٣١ياسر ابراهيم حسنى٢٥ حقوق
٢٥ياسر احمد قوشتي ابراهيم٢٦ حقوق
٢٣ياسر ادهم عبد الرحمن محمد٢٧ حقوق

صفحة ٣١٥ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩ياسر جمال حسانين مصطفى٢٨ خدمة اجتماعية
٢٨ياسر حسن توفيق محمد٢٩ خدمة اجتماعية
٢٦ياسر حسن نبيه جابر٣٠ حقوق
٢٩ياسر حماد محمد بخيت٣١ خدمة اجتماعية
٣٢ياسر خميس عبد العظيم معتمد٣٢ تجارة 
٢٦ياسر سيد على سيد٣٣ شريعة وقانون
٢٨ياسر صالح عبد المنعم عبد الرحيم٣٤ شريعة وقانون
٢٦ياسر عبد المنعم عبد الحليم على٣٥ تجارة 
٢٩ياسر عبد الوهاب احمد محمد٣٦ تربية عامة
٣٢ياسر على مختار على٣٧ حقوق

صفحة ٣١٦ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠ياسر فتحى حسانين فرغلى١ خدمة اجتماعية
٣٠ياسر فتحى حسين بخيت٢ حقوق
٢٥ياسر فتحى صديق ابو سيف٣ خدمة اجتماعية
٣٢ياسر محمد احمد بخيت٤ اداب 
٢٧ياسر محمد حمد محمد عهدى٥ حقوق
٢٥ياسر محمد مصطفى  محمد٦ شريعة وقانون
٢٩ياسر محمود ابراهيم محمد٧ حقوق
٣١ياسر محمود عبد الصابر عبد المجيد٨ خدمة اجتماعية
٣٢ياسر منير مهنى عبد الحكيم٩ تجارة 

٢٧ياسررزكريا عبد النعيم سيد١٠ خدمة اجتماعية
٢٧ياسمين احمد حسن عبد الوهاب احمد١١ اداب 
٢٣ياسمين احمد فتحى على ابو الليل١٢ خدمة اجتماعية
٢٩ياسمين جمال عبد المطلب محمد١٣ حقوق
٢٤ياسمين جمال فرغلى يوسف١٤ حقوق
٢٤ياسمين حسين حسن حسين١٥ حقوق
٢٧ياسمين رشاد احمد فرغلى١٦ خدمة اجتماعية
٢٨ياسمين رشاد محمد عبد اللطيف١٧ حقوق
٢٥ياسمين سليمان عبد الهادى سليمان١٨ شريعة وقانون
٢٥ياسمين سمير كمال مرعى١٩ خدمة اجتماعية
٢٨ياسمين سيد احمد سالمة٢٠ حقوق
٢٣ياسمين طارق طارق مصطفى احمد٢١ حقوق
٢٤ياسمين عبد المنعم سعد محمود٢٢ اداب 
٢٣ياسمين عبد الهادى احمد اسماعيل٢٣ خدمة اجتماعية
٢٥ياسمين عز الدين ثابت حماد٢٤ حقوق
٢٦ياسمين عز الدين محمد عبد الرحمن٢٥ خدمة اجتماعية
٣١ياسمين عطية يعقوب بخيت٢٦ حقوق
٢٥ياسمين محمد محمود٢٧ تجارة 

صفحة ٣١٧ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥ياسمين مصطفى كمال طلبه٢٨ اداب 
٢٤ياسمين هالل تاج الدين عبد المتجلى٢٩ خدمة اجتماعية
٢٥ياسمين همام محمد همام٣٠ حقوق
٢٥ياسيمن احمد صديق مهران٣١ اداب 
٢٥ياسيمن سيد زيدان حسين ابراهيم٣٢ اداب 
٣١ياسيمن منجد ثابت محمد على ابراهيم٣٣ اداب 
٢٤ياسين أحمد عبد الرحمن٣٤ حقوق
٢٦ياسين حربى عبد الحافظ محمود٣٥ شريعة وقانون
٢٥ياسين ذكي حسين سويفي٣٦ حقوق
٢٩ياسين عبد الرحمن مرسى حسن٣٧ حقوق

صفحة ٣١٨ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣ياسين عماد الدين عبد المحسن عثمان١ تجارة 
٣٢ياسين محمد احمد عايد٢ خدمة اجتماعية
٣٠ياسين يوسف عثمان سليمان٣ نظم معلومات 
٢٥يحى زكريا عبد العال يوسف٤ شريعة وقانون
٢٦يحى عبد هللا بكر عبد العال٥ حقوق
٢٤يحى محمد نجيب سعد٦ شريعة وقانون
٢٤يحى مصطفى يحى٧ حقوق
٢٤يحيى زكريا فتحى على عثمان٨ زراعة
٢٤يحيى عبد الجابر هشام٩ حقوق

٢٦يحيى محمد محمد على١٠ حقوق
٢٤يحيى محمد محمود محمد١١ حقوق
٣٠يسرا ابو الفضل عثمان عبد الجيد١٢ خدمة اجتماعية
٢٣يسرا حسن عبد العال زيدان١٣ خدمة اجتماعية
٢٤يسرا شوقى سليمان مهران١٤ تجارة 
٣٢يسرا فاروق فؤاد محمد١٥ خدمة اجتماعية
٢٤يسرا مصدق صالح عبد المجيد حسين١٦ اداب 
٢٤يسرى خيرى عزمى توفيق١٧ تجارة 
٢٥يمانى صالح يمانى قاسم١٨ حقوق
٢٣يمنى عز العرب يوسف عز الدين عز العرب١٩ اداب 
٢٣يمنى يحى شلتوت عبد الحميد٢٠ حقوق
٢٦يوحنا رسمى شنوده حنين٢١ حقوق
٢٤يوستينا انسى ميشيل عطا هللا٢٢ تجارة 
٢٣يوستينا نشأت نصيف نصر هللا٢٣ خدمة اجتماعية
٢٢يوستينا نور كمال عطية٢٤ خدمة اجتماعية
٢٣يوستينا هانى حلمى عزيز٢٥ تجارة 
٢٢يوستينا هانى ظريف عزيز٢٦ حقوق
٢٨يوسف إبراهيم محمد محمد٢٧ حقوق

صفحة ٣١٩ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اسيوط حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٩يوسف اسحق سليمان سعيد٢٨ تجارة 
٣٢يوسف جمال بدرى خليله٢٩ خدمة اجتماعية
٢٧يوسف شوقى محمد اسماعيل٣٠ حقوق
٢٨يوسف صالح عبد الرحمن سليم٣١ شريعة وقانون
٢٤يوسف قالدة يوسف قالدة٣٢ حقوق
٢٣يوسف ميخائيل يوسف ميخائيل٣٣ تجارة 
٢٨يوسف ميالد عبد المسيح يوسف٣٤ حقوق
٣٠يونس جابر يونس جاد هللا٣٥ شريعة وقانون

صفحة ٣٢٠ من ٣٢٠

اسيوط  -   االستاد الرياضى  -   الدرجة االولى  -   جامعة اسيوط مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 


